
المؤثرة على تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية المصريةالعوامل اإلخراجية   

 233  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

املؤثرة على تصميم املواقع اإللكترونية اإلخراجية العوامل 

 املصرية للوزارات احلكومية

 *د. شيرين محمد أحمد أحمد عمر
 : المقدمة 

ال يوجد  حيث ،ستخدم في أعمالنا اليومية عبر كافة الوسائلنترنت تت اإلبات
حيث  ،ال يتجزأ من أساليب االتصال الحديثة جزًءاوأصبحت  ،مهااالستخدحدود زمنية 

نت للحصول نتر على استخدام اإل تعتمد جميع الوسائل اإلعالمية التقليدية بشكل كبير
 وبدأت الحكومات على مستوى  ،من فاعلية وسرعة في تداولها الما له ؛على المعلومات

والمصرية خاصة متمثلة في وزاراتها تعي أهمية تلك الوسيلة التي أصبحت  ،العالم عامة
  .الوسيلة األخطر ضمن وسائل اإلعالم

المواقع اإللكترونية للوزارات المصرية لها دور بارز في الذكر أن ويجدر 
ومن هنا  ،أرشيفيةالتعريف بأنشطتها وأخبارها وكل ما يتعلق بالوزارة من معلومات 

الوزارات المصرية على تخصيص مواقع إلكترونية كوسيلة اتصال فعالة مع حرصت 
 ،تنشر من خاللها األخبار والموضوعات بالكلمة والصوت والصورة ،الجمهور المستخدم

 ،ولكي تحافظ تلك الوزارات على الجمهور المستخدم، وتتعرف على مشاكل المواطنين
 ؛خذ في االعتبار تصميم تلك المواقعمن الضروري األف ؛بل وتجذب الجمهور المرتقب

 .ألن الشكل والمضمون متكامالن
، ياجاتهوال يشبع احت ،ال يجذب انتباه المستخدم ففي حالة تصميم موقع وزاري سيئ 

وبشكل  ،ا لألسس العلمية والفنيةمم الموقع وفقً ، أما إذا ص  يعزف المستخدم عن اإلبحار خالله
مكن ييصبح وسيلة فعالة وأداة اتصال قوية  ،يتالءم مع الجمهور المستهدف وطبيعة المضمون 

 .هذا الجمهورفي الوصول بشكل أسرع إلى عليها االعتماد 
 ،ألنه يعكس مكانة الوزارات المصرية ؛وتصميم الموقع الوزاري له أهمية بالغة

اقع بد من االهتمام بشكل وتصميم المو  اللذا  ؛لدى الجمهورؤثر في صورتها الذهنية وي
  .اإللكترونية بنفس قدر االهتمام بالمضمون المنشور على الموقع اإللكتروني

                                                           

 كلية اآلداب ــــ جامعة عين شمس -مدرس بقسم علوم االتصال واإلعالم * 
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 ،نجليزيةأصبحت سهلة بمجرد معرفة المستخدم باللغة اإلنترنت وعملية الدخول على اإل
 تاته ليسكتروني ذولكن عملية تصميم الموقع اإلل ،والمعلومات األساسية الستخدام الحاسب اآللي

أمًرا هيًنا حتى يتمكن المستخدم من عملية اإلبحار عبر المواقع اإللكترونية المستخدمة والوصول 
مهارات  ةوهذا يتطلب من مصممي المواقع اإللكتروني ،إلى ما يريده ويشبع رغباته واحتياجاته

ق لتحقي ؛وتيسير اإلبحار خالله ،جذب المستخدم للموقعوبذل أقصى جهد من أجل  ،خاصة
 راق  ذوق ي و فن حس موأن يتوافر لديه، ة المتمثلة في االتصال عبر تلك المواقعاألهداف المرجو  

 . لتحقيق الهدف المنشود
ناء وتصميم الموقع في بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية والتكنولوجية شترك وت
 العناصر بشكل دقيق والتعرف على أسساألمر الذي يحتم دراسة تلك  ،اإللكتروني

له للوصول ألفضل تصميم تحقق الوزارة من خال تم تطبيقهايالتصميم التي  وأساليب
من َثم يتناول هذا البحث دراسة تصميم المواقع اإللكترونية لعينة و  ،أهدافها المنشودة

عف الض والتعرف على أوجه ،يهفمن الوزارات الحكومية المصرية والعوامل المؤثرة 
 .ورصد مشكالت التصميم لتطويرها وقيامها بالغرض المنوط لها ،والقوة بها

  :تراث العلميال مراجعة :أولا 
  :الدراسات التي تناولت التصميم اإللكتروني

 Euripides دراسة :تناولت الدراسات السابقة تصميم المواقع التعليمية مثل
.2014Jimoyiannis. Vravhnos and Athanassios  (1) حيث ركزت 

وحل  ،عبر المواقع التعليم اإللكترونيالطالب لمناقشة المسائل على مدى تفضيالت 
وكانت أدواتها تجربة استخدمت خاللها  ،المشكالت عبر مجموعات على شبكة الويب

أجريت و  ،يهو المنهج التجريبالمنهج المستخدم و  ،للحصول على نتائج الدراسة ااستبيانً 
، وذلك في نهاية العام الدراسي ستين من المدارس الثانوية العامةعلى مدر الدراسة 

تتراوح أعمارهم بين  اطالبً  45وعدد الطالب المشاركين في التجربة  ،2012-2013
 ا.عامً  18و 17

الويب الجديد الذي يعتمد  :أهمها ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 DAVE ( Dynamic algorithm اإلنترنتعبر شبكة على قواعد ديناميكية 

visualization environment ) وذلك عن تنظيم  ،تدعم التعليم الثانوي للطالب
دريس توهذا يساعد في عملية  ،وخاصة مع استخدام الجرافيك ،الحسابات في مجموعات
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لطالب على ا التصميميساعد و  ،، خاصة في التعليم الثانوي كبير المواد الدراسية بشكل
 ،نهمناقشة فيما بيالتعرف على أخطائهم وحل المسائل وحل المشكالت بالمشاركة والم

 .الطالب يشعرون باإليجابية والتفاعلية في هذه البيئة التعليميةو 
 فيقامت بدراسة العوامل المؤثرة  التي Fatih Kurtcu.2012 (2)دراسة و  

يبوغرافية وتتمثل في العناصر الت ،التعليمية التصميم الجرافيكي للمواقع اإللكترونية
يسر  يفواإلبحار وبنية اإلخراج الصحفي واأللوان والمضمون وتأثير تلك العناصر 

حياة من أهم متطلبات الول على المعلومات بشكل سريع وألن الحص ،القراءة في الموقع
التصال على االيومية فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على العناصر التي تساعد 

أما عن عينة الدراسة  ،اسة هي تحليل شكل ومضمون المواقعوكانت أداة الدر  ،الناجح
 .اإلنترنتدارس الثانوية على شبكة التحليلية فكانت مواقع الم

المواقع عينة الدراسة  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وصلتوت 
وتتضح صور اإلهمال في عدم تنظيم المعلومات بشكل  ،تتسم في تصميمها باإلهمال

مواقع لمع وجود معلومات غير مهمة تتخلل الصفحة الرئيسية من ا ،واضح ومتتابع
وهذا  ،يتسم تصميم المواقع بالحشد الشديد لعناصر التصميمو  ،اإللكترونية عينة الدراسة

م وقد يرجع سوء تصميم المواقع إلى عد ،االتصال عبر تلك المواقع فيا يؤثر سلبي  
وتوكل هذه المهمة إلى المدرسين سواء في مجال الكمبيوتر  ،تخصص القائمين عليها

، وأن النموذج المواقعبمعنى عدم وجود شخص متخصص يقوم بتصميم  ،أو الرسم
والشكل  ،عبر الموقع في المواقع عينة الدراسة عشوائي وغير منتظم المستخدم لإلبحار

  .عن لزيادة نجاح الموقياالجمالي والوظيفي للصفحة الرئيسية للموقع عامالن أساس
واقترحت الدراسة أنه البد أن يتضمن الشكل الجمالي االهتمام بعرض مضمون 

زدحم وأن الشكل المرئي الم ،الرسالة بشكل جيد حتى يسهل استخدامه من قبل الجمهور
يق وأنه من الضروري تطب ،مر يزعج المستخدمرة في المواقع أللموقع والحركة المستم

 ،قواعد وأسس التصميم لجعله سهل االستخدام وتحقيق يسر القراءة به والشكل الجمالي
في وقت  اوواضحً  اويعني ذلك أن يكون بسيطً  ،تنظيم معلومات الموقع بالشكل الهرميو 

ات بشكل والمعلومولتوزيع الصور  ،وترتب المعلومات في الموقع وفًقا ألهميتها ،واحد
كون ، ومن الضروري أن يأهمية كبيرة في التصميم متوازن ومتناغم ومتعاقب ومتماسك

من مصممي الجرافيك والمبرمجين للمواقع ومحررين  االفريق المسئول عن الموقع مكونً 
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كان ألسس التصميم والمعايير المرئية التي تضمن بقدر اإلم االمضمون ليتم التصميم وفقً 
 . لمعوقات التي تواجههم في التصميمتصميم وتخطي القيود وانجاح ال

مثل  ،تصميم المواقع اإلخباريةدراسة جهت العديد من الدراسات إلى وات 
األساليب إلى تحليل  والتي هدفت (3). 2013تالة محمد زهير اليماني دراسة 

ي فالمستخدمة في تصميم المواقع اإلخبارية السورية والتعرف على الطرق المستخدمة 
 ،القراءة بتطبيق قواعد يسرلتزامها اومدى  ،توزيع العناصر البنائية لصفحات المواقع

ا السورية بتوظيف الخيارات التقنية التي توفرهالمواقع اإلخبارية هتمام ا وتحديد مدى 
توضيح و  ،س هذا التوظف على التصميماكنعاو  ،متميزةلتقديم خدمة إخبارية الشبكة 

 حسب تبعية الموقع للقطاعفي تصميم المواقع اإلخبارية ختالف أوجه الشبه واال
رضا المستخدمين عن تصميم المواقع كما تهدف إلى قياس  ،الحكومي أو الخاص

واستمارة  ،يانستباوكانت أدوات الدراسة استمارة ، ها فيما بعداليتالفوسلبيات التصميم 
وحتى  6/9/2012المدى الزمني للدراسة يتمثل في الفترة ما بين ، و تحليل الشكل

على نتائج ثبات عتماًدا تصرت مدة الدراسة على عشرة أيام ا واق ،16/9/2012
 . في هذا الشأن Alexaواستعانت الباحثة بموقع  ،التصميم

تصميم الموقع يأخذ بمبدأ  :إلى مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة 
و أبمعنى أنه عند تغيير أبعاد صفحة المتصفحات  ،الثبات وال يعتمد على النسبة

اة أبعاد نتيجة عدم مراعيحدث تشوه في التصميم أو تكبيرها تصغير مقاس الصفحة 
ستثناء اة بالصفحيتمركز تصميم الصفحات الخاصة بالمواقع في منتصف و  ،الصفحة

ل الصفحات طو أما  ،هتعبر عن يعد شعار الموقع أكثر العناصر التيو  ،موقع سيريانيوز
والمضمون  ،مي التصمين فيصفحة الموقع مقسمة إلى رأس وذيل ثابتو  ،ثابتفالرئيسية 

وقد  ،وشريط إبحار ثانوي للموقع ،يةومن أبرز مؤشرات الثبات حقوق الملك .يتوسطهما
 ولكنها تندرج ضمن عائلة ،الطباعة على صعيد مواقع الدراسةاع حروف تباينت أنو 

San Serif  وتنوعت أشكال الحروف في الشريط اإلخباري ما بينTimes New 
Roman , Arial , Verdana , Hacen Tunisia, Arabic Transparent ، 

لوصول اخصص صفحات معينة تؤمن إذ ت ؛تستخدم مواقع الدراسة الفيديو والصوتو 
ية الموقع والتباين في أرض ،تزان غير المتماثلالوحدة واالو ، وتحققت مبادئ التصميم لها

 .يف في بعض فقرات النص كالمقدمةكاستخدام الخط الكث ؛ومبدأ التأكيد ،والنص



المؤثرة على تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية المصريةالعوامل اإلخراجية   

 237  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

توصيف العالقة  (4).2011 .يوسف الرفاعي أحمد فراويلة دراسةوتناولت 
 ،والخطوط اإلرشادية عند تصميم المواقع اإلخباريةبين تطبيق معايير جودة التصميم 

لتغلب كيفية او ، وما يرتبط بذلك من صعوبات ،ترنترصد استخدامات األكفاء لإلنو 
المواقع  فيلتصورات األكفاء عن بنية المعلومات وتوصيف النموذج العقلي ، ليهاع

ار لى اختبوالتي تعتمد ع ،ه التجريبيةوتعتبر هذه الدراسة من الدراسات شب .اإلخبارية
به وقد لجأ الباحث إلى الدراسات ش ،بين المتغيرات موضوع الدراسةة نسبيالعالقات ال

أما عن  ،امل لكل المتغيرات محل الدراسةالتجريبية لصعوبة تحقيق الضبط المعملي الك
 رشئون الطالب بكليات اآلداب ودا عينة الدراسة فكانت قوائم الطالب األكفاء بإدارات

ة . وكانت العينة عمدية األلسن واآلداب بجامعة عين شمسالعلوم بجامعة القاهرة وكلي
جريبية األولى ت ؛وتتمثل في مجموعتين ،الديموجرافيةالختيارها من حيث الخصائص 

 ،من الطالب األكفاء وهي ،مفردة 30والثانية ضابطة وتضم  ،مفردة 30وتضم 
العالقة  وقد طوره لقياس ،واعتمدت الدراسة على استمارة استبيان ومقياس تحليل المهام

 .ميم ويسر وصول المكفوفين إليهابين جودة التص
جميع مفردات العينة ال أن تائج التي توصلت إليها الدراسة: ومن أهم الن 

 اددً ع، ولكن الباحث لمس خالل لقاءاته علم لها بتصميم مواقع الويب على اإلطالق
ين معاناة ال يوجد تجانس بو  ،تصميم صفحات الويبتوجهوا لتعلم من األكفاء ذوي خبرة 

ي درجة فوكذلك  ،في تصفح المواقع اإلخباريةوالتجريبية مفردات المجموعة الضابطة 
مدى توافر يسر  منها ،عوامل عدةوهذا يرتبط بوجود  ،نجاحهم في تخطي المعاناة
من كفاءة استخدام الكفيف للمواقع اإلخبارية  وهو ما يزيد ،الوصول إلى عناصر الويب

 .لمعاناة التي ظهرتونجاحه في التغلب على مصادر ا
 وحوضن في الموقع التجريبي و أهم المزايا التي أعجب بها المبحوثومن  

ويسر  ،وسهولة الوصول إلى النماذج التفاعلية ،مين الصور وسهولة البحث عنهاامض
إلبحار وسهولة ا ،ووضوح وجهات الروابط التشعيبية والفيديو، الوصول إلى الصوت

تخدام ضرورة اسفأهم الصعوبات التي واجهت المبحوثين ، أما عن وتصفح األرشيف
لتصميم اتوجد عالقة بين جودة واتضح أيًضا أنه  ،تاح للعودة في الصفحات الكاملةمف

فاء ويسر وصول األك ، كما توجد عالقة بين جودة التصميموتفاعل األكفاء مع الموقع
تفرط المواقع اإلخبارية في االهتمام بالجوانب الجمالية في التصميم و  ،إلى الموقع

زام لتألن اال ؛لتصميم متاًحا لجميع المستخدمينوتتجاهل الجوانب الوظيفية التي تجعل ا
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صميم جودة تو  ،اهية بل ضرورة ال يمكن تجاهلهارف م الدولية ليسبمعايير التصمي
  .المواقع اإلخبارية تدل على فشلها أو نجاحها

تناولت تصميم الصحف ف 2008 أحمد كمال أحمد عبد الحافظأما دراسة  
التعرف على تصميم الصفحات األولى للصحف اإللكترونية،  تستهدفوا ،(5)اإللكترونية 

واستخدمت هذه الدراسة منهج المسح لمسح العناصر  وتفضيالت القراء اإلخراجية لها.
 ،واألشكال التي يقوم عليها تصميم الصفحات األولى للصحف اإللكترونية المصرية

والتي  ،ةالمصرية كاف وكان مجتمع الدراسة التحليلية يتمثل في الصحف اإللكترونية
وكانت عينة الدراسة التحليلية ستة أشهر  ،صحيفة 15وهي تضم  ،تصدر باللغة العربية

تتمثل فأما عينة الدراسة الميدانية  ،2007إلى نهاية مارس  2006بدأت في أكتوبر 
حيث  ،وشملت األماكن مقاهي اإلنترنت والجامعة داخل القاهرة الكبرى  ،مفردة 400في 

ستبعاد المفردات التي ال تستخدم الصحف اإللكترونية بشكل ااستمارة و  550يع تم توز 
فة ستقصاء لمعر اوتتمثل أدوات الدراسة في استمارة التحليل واستمارة  .غير جيد

 .تفضيالت المبحوثين
يسود اللون األزرق بدرجاته  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

صحيفتين يسود واألخضر  %27بينما األحمر بدرجاته بنسبة  ،%60المختلفة بنسبة 
وتتفق كل صحف الدراسة في تقسيم جسم الصحيفة إلى عدد من األعمدة  ،%13بنسبة 

 ،ستخدام شريط التحريك الرأسي لمشاهدة بقية الموضوعاتاويقوم القارئ ب ،الطويلة
مع  12 راسة بنطوتستخدم صحف الد ،لصحف في عدد األعمدة التي تشغلهاوتختلف ا

وتستخدم صحف  ،مع ثالث صحف 9وبنط  ،في أربع صحف 11وبنط  ،خمس صحف
بينما  ،ستكمال بقية التفاصيلاالدراسة كلها عدا األهرام روابط أسفل األخبار لإلبحار و 

صحيفة على استخدام  13كما تتفق  ،ستخدام عناوين نشطة لألخبارااألهرام تكتفي ب
وان واللونان األحمر واألزرق بدرجاته أكثر األل ،فاصيل أخبارهااللون األسود في كتابة ت

صحف للدراسة في  8وتتفق  ،ثم اللونان األخضر واألسود ،استخداًما مع العناوين
وال  Hoverواإلشارة إليها  Linkاستخدام األلوان مع الوصالت بالنسبة للوصلة النشطة 

ينما يتأثر لونها ب ،بينما تتفق ثالث صحف في استخدام األلوان .يتأثر لونها بعد الزيارة
وال تستخدم  Gif , JPEGوتستخدم كل صحف الدراسة الصور من النوع  ،بعد الزيارة

PNG  .سوى صحيفة القاهرة التي استخدمتها مع أيقوناتها الصغيرة 
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نية و تصميم المواقع اإللكتر  فيوتطرقت بعض الدراسات إلى العوامل المؤثرة 
Cheng  -Chunكما في دراسة  ،وتحقيق الشكل الجمالي والدور الوظيفي

(6)Hsu.2011  الالرئيسية للموقع اإللكتروني صفحة انطالًقا من فكرة أن تصميم ال 
خدمين عتبر نافذة اتصال بين المستتبل  ،مع المستخدمين امباشرً  اتصاالً شكل فقط ت

لتي يتوقف افإن تفاعل المستخدمين وخبراتهم واحدة من أهم العوامل ولذا  ؛والموقع نفسه
لى والذي يؤدي بدوره إ ،وتفضيالتهم له ،عليها اتجاهات المستخدمين نحو الموقع

ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين  ،استمرارهم في هذا الموقع أو عدمه
من  تجريبيةالمواقع اللى أهم ما تفتقده التعرف عو  ،شكل الموقع وتفضيالت الجمهور له

 .وجهة نظر المبحوثين
كما تهدف إلى الوصول لمجموعة من المقترحات بناء على تفضيالت المبحوثين  

ع. المصممين والمطورين لهذه المواقتساعد  ،ألشكال التصميمات التجريبية المختلفة
ة من خالل تجربواعتمدت الدراسة على أداة التجربة وإجراء مقابالت مع المستخدمين 

 32الي حو وكان عدد المبحوثين  ،وأداة تحليل مضمون المواقع لجمع وتحليل البيانات
م معايير تصميوعن  ،لجمع أهم المعلومات عن الصفحة الرئيسية للموقع امستخدمً 
المعايير و وتم اختيار مجموعة من المواقع وتصنيفها وفًقا للمعايير الجمالية  ،المواقع

 ،واأللوان ،: الجاذبيةالفنية في مجموعة من العوامل هي وتم صياغة المعايير ،الوظيفية
صنيفها تم تفأما عن المعايير الوظيفية  ،والصور ،واإلخراج ،ي القراءةواالستمرارية ف

 ،معلوماتوسهولة الوصول لل ،بيةيوالروابط التشع ،وسهولة االستخدام ،بناء الموقع :في
ن يم تسعيمقياس ليكرت السباعي لتقي مواستخد والشعار المرئي. ،والعنوان نقرائية النصاو 

 ،من الذكور 15، وكانت العينة تتكون من موضوًعا 31وتضم حوالي  ،ويبصفحة 
ا وتم اختيارهم عمدي   ،عاًما 35إلى  17ما بين  وتتراوح أعمارهم ،من اإلناث 17وحوالي 

  اإلنترنت.م الخبرة بالتعامل مع ممن لديه
أفضل المواقع بالنسبة للمبحوثين هي األسرع  أن كانت أهم نتائج هذه الدراسةو 

على  ًئاتلئ بالمعلومات الكثيرة تشكل عبالمواقع التي تمو  ،اء الموقعوسهولة بن ،تحمياًل 
 فيالتي تؤثر  تم ترتيب العواملوقد  ،قل تفضياًل بالنسبة للمبحوثينلذا فهي األ ؛القارئ 

 ،لمرئيالعنوان والشعار ا :تصميم المواقع وفًقا ألهميتها من جانب المبحوثين كما يلي
موقع وبناء ال ،واأللوان ،واستمرارية القراءة ،وسهولة الوصول للمعلومات ،ثم الصورة

وانقرائية  ،بيةيوالروابط التشع ،، وسهولة استخدام الموقعخراجواإل ،والجاذبية ،نفسه
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 فيثر تؤ من العوامل الفنية والوظيفية مًعا  كال  أن إلى وتوصلت أيًضا  .النصوص
ي تؤثر عناصر التصميم األساسكما  ،مواقع وتفضيالت المستخدمين لهاتصنيف ال

  الصفحة الرئيسية للموقع. فييم وأسس التصم
تهدف والتي   H. Hall and Patrick Hanna. 2004Richard.(7)ودراسة 

قوة الذاكرة و االنقرائية  فيولون أرضيته لون النص في صفحة الويب الختبار تأثير 
 ،اختبار مدى تأثير لون النص أثناء عرضه على صفحة الويبكذلك و  ،والشكل الجمالي

خاصة أن األلوان لها دور في تحقيق الشكل  ،جذب االنتباه فيودراسة تأثير اللون 
تائج الشكل ن ىحدإالنتباه كقياس درجة ا كما تهدف إلى ،الجمالي لتصميم صفحة الويب

ينة ن استخدام درجات األلوان المتباإ :الجمالي للتصميم والتأكد من صحة الفرض القائل
لوان ه أكثر من األوجذب االنتبانقرائية حقق أعلى درجة من االيبين النص واألرضية 

جذب ين بالشكل الجمالي و و  والتعرف على العالقة بين االنقرائية ،ذات التباين األقل
اه. والتحقق أيًضا من الفرض القائل بأن األلوان المفضلة تحقق أعلى درجة من االنتب

 .الشكل الجمالي
وتم استخدام  ،Missouriمن جامعة  اطالبً  163وكان عدد المشاركين في التجربة 

أسود على  وتتمثل في نص ،للنصوص وأرضيتها في المواقع التجريبيةاأللوان األربعة 
ولون أزرق فاتح على أرضية لونها  ،ونص أبيض على أرضية سوداء ،أرضية بيضاء

 10 خاللوتم إجراء التجربة  ،النص رمادي على أرضية سوداءولون  ،أزرق غامق
على مدى  اطالبً  30إلى  10ما بين أعمارهم مع مجموعة من الطالب تتراوح جلسات 

األخرى و  ةحداهما تعليميإويب  الموقع التجريبي صفحتييشمل ، و فصلين دراسيين
 .ةتجاري
ن أفضل األلوان في المواقع أ :وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها 

ذب ج؛ ألن الهدف األساسي أرضية بيضاءلون النص األسود على التعليمية استخدام 
هدف ألن الو  ،إلى إثارة االهتمام لدى الطالب مما يؤدي ؛نقرائيةاالنتباه وتحقيق اال

ل استخدام من األفضالشكل الجمالي وتحقيق السلوك الشرائي  مواقع التجاريةلاألساسي ل
لمعلن ابد من استخدامها ألنها تجذب االنتباه للمنتج  وال ،واألرضية الملونةالنص الملون 

استخدام النص الملون على أرضية ملونة هو أن إلى أشارت نتائج الدراسة  حيث ،عنه
األلوان المتباينة تحقق أعلى درجة من و  ،المفضل لدى مستخدمي المواقع التجارية 

ير في جذب يؤثر بشكل كبالموقع اإللكتروني  الشكل الجمالي في تصميموأن  .نقرائيةاال
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شكل الجمالي حقق الياأللوان المتنوعة استخدام كما أن  النتباه وتحقيق السلوك الشرائي،ا
 .رونيالموقع اإللكت المنتج المعلن عنه عبر شراءؤثر في عملية يجذب االنتباه و يو 

تناول أي من وقد تبين من خالل العرض السابق لمراجعة التراث العلمي عدم 
تصميم مواقع الوزارات المصرية رغم مواجهة المبحوثين مشاكل  السابقة الدراسات

ومن أهم  ،(2010)عند التعامل مع خدمات الحكومة اإللكترونية خالل استطالع 
 ،(8)ا عدم تحميل الموقع وأحيانا  ،وعدم تنفيذ الخدمة ،المعوقات بطء تحميل الموقع

مواقع تصميم الفي حيث يركز على معرفة العوامل المؤثرة  ،وهو ما يؤكد أهمية البحث
  .اإللكترونية للوزارات المصرية

  :المشكلة البحثية :ثانيا
شبكة  تصار في القرن الحادي والعشرين نظًرا النتشار تكنولوجيا المعلومات 

أعداد  تتزايدو  ،ميةاليو  الفرد حياةال في وسيلة أساسية من وسائل االتصاإلنترنت 
 (9) 2009مليون مستخدم حتى عام  14.5مستخدمي اإلنترنت في مصر لتصل إلى 

 ،ي كل مكانله في كل وقت وف ومالزًماللفرد  أمًرا متوافًرا اإلنترنتشبكة  تصفحأصبح و 
مهور وخاصة جتنبهت الحكومات إلى هذه الوسيلة الفعالة في االتصال مع جمهورها و 

مثلة ت مومن هنا اهتمت الحكوما ،واألكثر استخداًما لهاالشباب الذي يهتم بتلك الوسيلة 
والتعبير  ،في وزاراتها بإنشاء مواقع إلكترونية لكل وزارة للتواصل مع الجمهور عبرها

والتعرف على مشكالت الجمهور وطرح أسئلتهم  ها وسياستها ونشر أخبارهاعن خطط
 .من خالل تلك المواقع هاجابة عنواإل

ه الفرد ءورا وألن مضمون المواقع اإللكترونية هو الهدف الرئيسي الذي يسعى
لشكل ألن ا ؛من الضروري االهتمام بالشكل الذي يعرض به هذا المضمون فالمستخدم 

لك االهتمام بدراسة ت تبرز ضرورةومن هنا  ،في عملية التصميموالمضمون متالزمان 
 .تصميمها فيويأتي على رأس هذا االهتمام معرفة العوامل المؤثرة  ،المواقع

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مواقع إلكترونية تفتقر المنهجية في التصميم  
ير وذلك لقيام غ ،الموقع من أجله ئنشالغرض الذي أ   فيمما يؤثر والقيم اإلبداعية 

هور طبيعة الوزارة وطبيعة الجمبما ال يتالءم مع المتخصصين بتصميم تلك المواقع 
  .الذي يتصفح المواقع
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ميم تص فية العوامل المؤثر  بحثومن هنا يمكن بلورة مشكلة الدراسة في 
ي تواجه والمعوقات التالتصميم مشكالت ولمس  ،للوزارات الحكوميةالمواقع اإللكترونية 

  .ة نشاطهاللوزارة لطبيعالموقع اإللكتروني تصميم مدى مالءمة القائمين على تصميمها و 
  :أهمية الدراسة :ثالثاا

  :همية العلميةاأل
 وخاصة ،الدراسات العربية واألجنبية التي تتناول تصميم المواقع اإللكترونيةقلة  .1

فمعظم الدراسات تناولت مضمون تلك المواقع ، الوزارات الحكوميةمواقع 
ولذا تعتبر الدراسة الحالية إضافة إلى الدراسات  ؛تفضيالت الجمهور لهاو 

 . السابقة
صميم ت فيتبرز أهمية الدراسة في محاولتها التعرف على العوامل المؤثرة  .2

  .والتركيز على أوجه القوة والضعف في تصميمها ،مواقع الوزارات الحكومية
 لتزام المصممين بتطبيق أسساتهتم الدراسة الحالية بالتعرف على مدى  .3

  .ومن ثم تبرز أهمية الدراسة ،التصميم في المواقع
  :األهمية العملية

لوزارات لفي المواقع اإللكترونية تعد هذه الدراسة مؤشًرا للقائمين باالتصال  .1
ق جمال يحقوعلمي  دقيقللتأكيد على أهمية تصميم المواقع بشكل المصرية 

  .الشكل والدور الوظيفي للموقع
  .المقترحات التي تسهم في تطوير تصميم مواقع الدراسةالخروج بمجموعة من  .2
كثر أهمية تصميم المواقع اإللكترونية لتكون أ تأكيدفي تبرز أهمية هذه الدراسة  .3

  .ستخدامهاافي  اجاذبية ويسرً 
  :أهداف الدراسة :رابعاا

دراسة تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية والتعرف على أوجه القوة  .1
وفًقا  م بين المواقعورصد أوجه الشبه واالختالف في التصمي .والضعف بها
 . وزارةلطبيعة كل 

  .عينة الدراسةرونية العوامل المؤثرة في تصميم المواقع اإللكت رصد .2
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الوصول لمجموعة من المقترحات التي ترقى بالمواقع اإللكترونية والتي تسهم  .3
 .في تطويرها

التصميم والتي تتمثل في الوحدة والحركة التعرف على مدى تطبيق أسس  .4
  .بساطةواالتزان واإليقاع وال

التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المصممين في تصميم المواقع  .5
  .اإللكترونية للوزارات الحكومية

ي تصميم المستخدمة فوالتكنولوجية عناصر الجرافيكية والتيبوغرافية دراسة ال .6
  .عينة الدراسةمواقع الوزارات المصرية 

ا   :التساؤلت والفروض :خامسا
  -:التساؤلت الخاصة بالدراسة التحليلية :أولا 

 على العناصرما مدى اعتماد كل من المواقع اإللكترونية ــــ عينة الدراسة ـــــ  .1
  :التالية في تصميم المواقع

  التيبوغرافية العناصر 
  العناصر الجرافيكية 
 العناصر التكنولوجية  

  ؟مواقعهاتصميم طبقت المواقع أسس التصميم في كيف  .2
  -:التساؤلت الخاصة بالدراسة الميدانية :ثانياا

ما مدى توافر اإلمكانيات المادية والخبرات المهنية لدى مصممي المواقع  .1
  ؟اإللكترونية للوزارات الحكومية عينة الدراسة

زارات ع اإللكترونية للو المواقما المعوقات التي تواجه المصممين أثناء تصميم  .2
 ؟ الحكومية

  ؟ما أهم المقترحات للنهوض بتصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية .3
  :فروض الدراسة

الوزارة الحكومية وتصميم  ات داللة إحصائية بين طبيعة نشاطهناك عالقة ذ .1
 الموقع اإللكتروني الخاص بها. 
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ي تصميم الموقع اإللكترونتطبيق أسس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  .2
  .خبرة القائمين على تصميمهاو  ـــ عينة الدراسة ـــللوزارات الحكومية 

  :اإلجراءات المنهجية
  :نوع الدراسة -1
 رونيةتهتم بتحليل شكل المواقع اإللكتالتي  الدراسات الوصفيةهذه الدراسة من  عدت

دراسة العناصر الجرافيكية والتيبوغرافية والتكنولوجية المستخدمة في ب -عينة الدراسة-
تلك ميم القائمين بتص دوروالتعرف على  ،تصميم مواقع الوزارات المصرية عينة الدراسة

وتعد  .عبتصميم تلك المواقرتقاء وأهم مقترحاتهم لال ،المواقع وخبراتهم في هذا المجال
لعوامل ضمن الدراسة الحالية التحليل الكيفي لنحيث ت الدراسات الكيفيةالدراسة أيًضا من 

ائمين ورصد وتحليل أهم المعوقات التي تواجه الق ،المؤثرة في تصميم المواقع اإللكترونية
 . على تصميم تلك المواقع

  :منهج الدراسة -2
لمسح لك ذو ، والتفسيري  وصفيبنوعيه ال منهج المسحتعتمد هذه الدراسة على 

 فية ووصف العوامل المؤثر  ،كترونية للوزارات عينة الدراسةشكل وتصميم المواقع اإلل
من  منهج المسحألن  ؛للمقارنة بين تصميم هذه المواقع والمنهج المقارن  ،تصميمها

 .فضل المناهج المستخدمة لتحقيق هدف الدراسة الحاليةأ
  :أدوات الدراسة -3

 ،ةلدراسة تصميم المواقع اإللكترونية عينة الدراس أداة تحليل الشكلاعتمدت الباحثة على 
 ،والتعرف على أسس التصميم التي اتبعها المصممون في تصميم المواقع التحليلية

وأداة  ،وكيفية توظيف العناصر التيبوغرافية والجرافيكية والتكنولوجية في تلك المواقع
هم ومساحة خبراتهم وتخصصالقائمين بتصميم المواقع للتعرف على  معالمقابلة المقننة 

مقترحاتهم  وأهم ،أهم المعوقات التي تواجههمو  ،الحرية المتاحة لهم أثناء عملية التصميم
كما ،ومدى توافر اإلمكانيات المادية التي تساعدهم في عملية التصميم ،بشأن تطويرها

عملية  خاللو  أثناء عمل القائمين بالتصميمحةة أداة المالاعتمدت الدراسة الحالية على 
 .وتقييم جودة المواقع التي يتم تحليلهاتحليل الشكل 
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  :مجتمع الدراسة -4
 ،ريةلوزارات الحكومة المصفي المواقع اإللكترونية يتمثل مجتمع الدراسة التحليلية 

ع م المواقتصميفي القائمين على فالمجتمع البشري أما ، اإلكتروني   اموقعً  36وعددها 
 . اإللكترونية للدراسات الحكومية

  :عينة الدراسة -5
 ،يتم اختيار مفردات البحث في العينة العمدية بشكل مقصود ووفًقا لخصائص معينة

لتحليلية وتعد عينة الدراسة ا .واستبعاد باقي المفردات التي ال تتسم بتلك الخصائص
ًقا وهي األكثر مشاهدة وف ،بشكل مقصودمواقع الوزارات  حيث تم اختيار ،عينة عمدية

وزارات وتتمثل هذه ال ،للتعرف على العناصر األكثر جذًبا في التصميم لموقع إليكسا
ووزارة  ،19.733حيث كانت نسبة المشاهدة في مصر  ،وزارة الطيران المدني :في

، وعدد مشاهدات وزارة النقل كانت 18.651وكانت نسبة المشاهدة  ،الستثمار
 8.809أما وزارة التعليم العالي فكانت  ،9.367والشباب والرياضة  ،11.757

وزارة  :يوه ،ستبعاد بعض الوزارات لعدم توافر موقع إلكتروني لهااوقد تم  .مشاهدة
ووزارة الدولة للتطوير الحضاري  ،نتقالية ومجلس النواباآلثار، ووزارة العدالة اال

لدولة لشئون وزارة ا ،ووزارة التعليم الفني والتدريب ،ووزارة الدولة للسكان ،والعشوائيات
 www.google.com Google واعتمدت الباحثة على محرك البحث .الشورى 

واستعانت بموقع بوابة الحكومة المصرية 
https://www.egypt.gov.eg/arabic/guide/directory.aspx،  واستخدمت

للتعرف على المواقع اإللكترونية األكثر زيارة من قبل المتصفحين في  Alexaموقع 
  :وفيما يلي جدول يوضح المواقع اإللكترونية للوزارات عينة الدراسة .مصر

 ــ -ــ عينة الدراسة -الموقع اإللكتروني لكل وزارة من الوزارات  (1جدول )

                                                           
  تم ترتيب مشاهدات المواقع تنازليًا، بعد رصد عدد المشاهدات في مصر لكل موقع وزاري باالستعانة بموقع

http://www.alexa.com/ 20/5/2015، وذلك يوم. 

  اسم الوزارة الموقع اإللكتروني لها 
http://www.civilaviation.gov.eg/ 
http://www.mot.gov.eg/ 
http://www.investment.gov.eg/ 
http://www.egy-mhe.gov.eg/ 
http://www.emss.gov.eg/ 

 وزارة الطيران المدني
 وزارة النقل 

 وزارة االستثمار 
 وزارة التعليم العالي 

والرياضةوزارة الشباب    

 

http://www.google.com/
https://www.egypt.gov.eg/arabic/guide/directory.aspx
http://www.civilaviation.gov.eg/
http://www.mot.gov.eg/
http://www.investment.gov.eg/
http://www.egy-mhe.gov.eg/
http://www.emss.gov.eg/
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فكانت العينة المتاحة من المصممين لهذه المواقع  الدراسة البشريةأما عن عينة 
لزمني والمدى ا، ستعداد للتعاون مع الباحثةاعلى التي ــــ عينة الدراسة ـــ  اإللكترونية

وقد تبين من  .19/6/2015وحتى  21/5/2015بدًءا من  ،يوًما 30للدراسة كان 
  .خاصة مع ثبات تصميم الموقع ،الدراسات السابقة أنها فترة كافية للدراسة

  :ءات الصدق والثباتاإجر  -6
عينة - المواقع اإللكترونية لدراسة تصميمستمارة تحليل الشكل ااعتمدت الباحثة على 

  .النتائجت ثباتحقيق الصدق و مما يضمن  ؛وهي وفًقا ألسس ثابتة للتصميم -الدراسة
  :التعريفات اإلجرائية -7
 فيكية توزيع العناصر التيبوغرافية والجرا فن وعلم :المواقع اإللكترونية تصميم

اعد إخراجية وفق قو  ،بشكل يعطي المظهر العام للموقع اإللكتروني والتكنولوجية
ة المسئولة حداثها الجهولتحقيق أهداف ترغب في إ ،لتكوين هوية مميزة لهثابتة 
 . الموقععن 

 القطاعات  أحداصطالح ذراع حكومي مسئول ومختص بتيسير  :الوزارة
اء ر مجلس الوز وتتبع غالًبا  ،وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة

ويلحق بالوزارة عادة عدد من األقسام والوكاالت والمكاتب  ،ورئيس الوزارات
 ا،مى وزيرً إدارة شخص يسستشارية واألجهزة التنفيذية التي تقع تحت واللجان اال

 . )10(وهو المنصب األعلى في الوزارة 
  :الخلفية المعرفية للبحث

  :اإللكترونية وإخراجها تصميم المواقع
تماثل في ولكن ت ،اإللكترونية رغم اختالف مضمونهاتتشابه العديد من المواقع 

والقيود  ،وقد يرجع هذا إلى تماثل تكنولوجيا اإلنتاج ،لرئيسيةأشكال تصميم الصفحات ا
وهذا هو  ،بجمال الموقع اإللكترونيواهتمامهم المشترك  ،التي تفرض على المصممين

وكذلك  ،yahoo.comو Google.comسبب تشابه مواقع محركات البحث مثل 
  .Books.comو Amazon.comالمواقع التسويقية مثل 
والتي  ،األولى هي المدرسة الفنية :المواقع اإللكترونيةن لتصميم اويوجد مدرست

الفنية هذه المدرسة بالنواحي الجمالية و  مصممويهتم ، و تهتم في األساس بالنواحي الفنية
هي  ةيوالمدرسة الثان ،بناء على معايير اإلدراك العاطفي للمستخدم ،وسهولة االستخدام
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مصمم ولكن يجب أال ينغمس ال ،الحاسب اآلليالمدرسة التكنولوجية والتي تهتم بعلوم 
ل هذا يقلل من جاذبية شكألن  ؛فقط واالهتمام بالعناصر المرئية في مسألة البرمجة

اتجاهات و بدراسة العالقة بين الشكل المرئي الدراسات التي تهتم  ىحدإوفي  )11(.المواقع
مدى و تبين أن الشكل المرئي  ،هالودراسة تفضيالتهم  ،المواقعن نحو ستخدميالم

لومات التي إدراكهم للمع فياالستفادة التي يحققها المستخدم من الموقع لهما تأثير قوي 
  )21(.لكترونييعرضها الموقع اإل

أن تقوم المواقع بعمل استطالعات رأي للتعرف على و بد  الترى الباحثة أنه و 
بالفعل و  ،وجهة نظرهمأوجه القوة والضعف من و  ،رأي المستخدمين في تصميم الموقع

بمجرد  ،بعمل استطالعات للرأي ولكنها سطحيةفقط النقل والتعليم العالي  اقامت وزارت
لوصول لنتائج حقيقية عن أسباب قبول أو يمنع المصمم من امما  ؛اإلجابة بنعم أو ال
تطالع المقرر إضافة استبين من خالل الدراسة الميدانية أنه من وقد  ،رفض شكل الموقع

 ها الوزارات.ئللرأي في المواقع الجديدة التي تنش
 فيوتبين أيًضا أن الشكل المرئي للموقع هو أحد أهم العوامل المؤثرة 

يكون  نن بضرورة أو ويطالب المستخدم ،االنطباعات العاطفية في البيئة اإللكترونية
بالشكل يه فولكن بشرط أال يأتي االهتمام المبالغ  ،سبة لهمبالن اوسار   اشكل الموقع ممتعً 

عرض المعلومات التي تشبع وهو  ،الجمالي على حساب الدور التقليدي للموقع
 كيف :عاج الشديد عند طرح سؤالنز يشعر المحروون باالو  .)31(احتياجاتهم من الموقع

تعمل صفحات الويب على الرغم من أنهم لديهم خلفية معلوماتية عن هذا الموضوع 
ولكن من الضروري معرفة أن هناك  ،ومدوناتهم الخاصة ،ولديهم صفحات الفيس بوك
هي لغات وصفية  HTML , CSS, XMLوهي  اإلنترنتلغات تستخدم في صفحات 

  نترنت.اإلعلى تشار المعلومات في عرض وانوهي التي تتحكم  ،وليست لغات برمجة
ستخدام كود ايتم إنشاؤه ب اصفحة الويب في الموقع اإللكتروني هي مستندً وتعد 

HTML  ليتم التعامل معه كأنه خادم شبكةWeb Server )14( وهذا الكود يتيح ،
ها ويتم التحكم ب ،لصور والنصوص والوسائط المتعددةلمصمم الموقع التعامل مع ا

فهو أداة قوية لتوصيل  RSSأما  ،CSS والتعديل واإلضافة بعد ذلك عن طريقبالحذف 
ات المشارك بإرسال البيان فهو يسمح للجمهور ،المحتوى من على الموقع اإللكتروني

  XML.)15(لغة وهذه األداة تعتمد على  ،توماتيكيبشكل أ
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دمة خلم توفر  -عينة الدراسة  -أن المواقع كشفت الدراسة التحليلية عن و 
RSS  المواقع على جميع  واعتمدت ،النقلوزارة قع وزارة الطيران المدني و سوى مو

 ،الفيس بوك :مثل ،جتماعيمواقع التواصل اال مع المستخدمين عبرالتواصل 
لى عدا وزارة االستثمار فاعتمدت فقط ع ،البريد اإللكترونيباإلضافة إلى  ،واليوتيوب

بط وكشفت الدراسة الميدانية عن أن السبب في ذلك يرت ،البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف
 . بقرارات خاصة بالوزير رغم تقديم المقترحات من قبل فريق العمل

يتكون فقط من سوفت وير ال الذكر أن تصميم الموقع اإللكتروني يجدر و 
يمكن الحصول على تصميم جيد ومناسب للصفحة لكي و  ،مضمون المرئي والوالتصميم 

 ،للغاية ابد أن يكون التصميم المرئي والمحتوى الذي يعرضه بسيطً  الرئيسية للموقع ال
أن هناك إلى  اإلشارةجدر تو  ،)16( .مع بعضه البعض اوسهل الحصول عليه ومتناسقً 

زهير  تالة محمد) وهو ما يتفق مع دراسة ،في التصميم بالمواقع عينة الدراسة اثباتً 
فت وكش ،التي أكدت على ثبات تصميم المواقع اإلخبارية السورية( 2013 ،اليماني

حيث  ،موقع وزارة التعليم العالي اتسم تصميمه بالعشوائية واالندفاع أن الدراسة التحليلية
د الوزارة مع تعاق ىلوقد يرجع ذلك إ ،يتم إضافة وحذف نفس األجزاء خالل فترة التحليل

فعلى  ،شركة خاصة للتصميم دون وعي بهدف الوزارة الذي يعمل الموقع على تحقيقه
سبيل المثال تم إضافة قناة التعليم العالي على موقع اليوتيوب في شريط التبويب 

وتم وضع  ،وبعد ذلك تم حذفها وتحويلها لمقاطع فيديو في معرض الفيديو ،الرئيسي
 ،م حذفهاالختيارها وبعد ذلك تكلمة اللغة في شريط التبويب الرئيسي رغم وجود عالمات 

الخاصة التي تدعى )مسك( عن تصميم هذا مسئولية الشركة اإلشارة إلى  توقد تم
 وجعل اختصار اسم الشركة بلون برتقالي ومختلف ،في ذيل الصفحة الرئيسية الموقع

  .بموقع الشركة عند النقر عليها ات وربطهاعن باقي الكلم
 ،كلفقط من حيث الش ابد أن يكون تصميم الصفحة الرئيسية ليس جذابً  وال  

فسهولة  ،ألنه من أهم متطلبات المستخدم للموقع ؛بد أن يهتم المصمم بالمحتوى  ولكن ال
نجاح  فيالوصول للمعلومات واإلبحار عبر الموقع والشكل الجذاب كلها عوامل تؤثر 

يكون المصمم الجرافيكي والمبرمج مًعا أثناء ولذا من الضروري أن  ،الموقع اإللكتروني
  )17( .وقععند تصميم الم الصعوبات التي تواجههملتصدي المن  احتى يتمكن التصميم

 ،وكشفت الدراسة الميدانية أنه لم يحدث ذلك في وزارتي التعليم العالي والنقل
أما  ،نتيجة التعامل مع شركات خاصة في التصميم األمر وترجع الباحثة سبب ذلك
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مين يتم االجتماع بين المصمفوزارات االستثمار والشباب والرياضة والطيران المدني 
مار وتتميز وزارة االستث ،خاصة أن طبيعة العمل تتطلب العمل الجماعي ،والمبرمجين

حتى ال يؤثر تعديل أحد العناصر من قبل  ،بينهمبتوزيع االختصاصات في العمل 
وفي وزارة الشباب والرياضة يتم تبادل شكل التصميم فيما بينهم قبل  ،اآلخر فيموظف 

 . رفعه على الويب
سهولة بالوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها من وحتى يتمكن المستخدم 

في  وافرتحيث ت ،التحليليةكشفت عنه الدراسة وهو ما  ،بد من توافر خريطة للموقع ال
لتصميم ، بينما يخلو استثمارن فعالة في موقع وزارة اال، ولم تكالطيران المدني والنقل

  .والشباب والرياضة ،خريطة الموقع في وزارة التعليم العاليتماًما من 
ى الرئيسية عل فيما يتعلق بقواعد إخراج الصفحات Ginny Redish تأكدو 

يجاز وضرورة إ ،بد من عرض المعلومات بوضوح وببساطة أنه ال المواقع اإللكترونية
جد ويو  ،يجد المستخدم ما يريده بسهولةحتى  ؛المعلومات في مجموعة من الكلمات

ة لبيتيتعلق بصفحات الويب الرئيسية والتي من شأنها مجموعة من اإلرشادات فيما 
 ،هنما يجدو  فهمو  ،سهولةالوصول إلى ما يحتاجون ب :تتمثل فياحتياجات المستخدمين و 

 ؛وتبدو هذه اإلرشادات سهلة ولكنها صعبة في تطبيقها ،وعرض مالئم لما يبحثون عنه
غة التسمية بد أن تكون ل ال ؛ ألنهلصعوبة تسمية عناصر اإلبحار في الصفحة الرئيسية

هذا يحتاج و  ،وتدعم الشكل المالئم للمعلومات التي يتم عرضها ،سهلة وواضحة ومباشرة
لعالمة والتركيز على ا ،إلى تحقيق الوحدة بين الصفحة الرئيسية وباقي الصفحات

لفهم  والسماح للمستخدمين ،وتحقيق اإليقاع والهوية المميزة للموقع ،التجارية للموقع
  )18( .ا المعلنون تحديد أماكن اإلعالن التي يريدهو  ،مضمون الموقع

 ،على الحفاظ على هوية الموقع آلية البحثمن ضمن العوامل التي تساعد و 
قل توافر آلية البحث في المواقع الخاصة بوزارات النتوصلت الدراسة التحليلية إلى وقد 

ل إلى حتى يسهل على المستخدم الوصو  ؛الشباب والرياضةو واالستثمار والتعليم العالي 
يها آلية م يكن متوافًرا لدفل ،باستثناء موقع وزارة الطيران المدني ،ما يريده من الموقع

 ،، وكان موقع آلية البحث في وزارة النقل واالستثمار في أقصى يمين الموقعللبحث
أنه رى الباحثة وت ،بينما التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة في أقصى يسار الموقع

ن عتبار أن المستخدم العربي يقرأ من اليميامن الضروري أن يكون موقعها في اليمين ب
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ى بد أن تكون في اليسار حت الفوعندما تكون اللغة المستخدمة أجنبية  ،إلى اليسار
  .يسهل على المستخدم البحث عما يريده في الموقع

اعد على تكوين هوية مميزة ضمن العوامل التي تس العالمة التجاريةتعد و  
 ،التجارية االسم والشعار المرئي والشعار اللفظي للمنظمةتشمل العالمة ، و للموقع

يؤكد البعض و  ،والصفحة الرئيسية للموقع ال تحتاج فقرات طويلة ومعاني كثيرة للجمل
بد من التفرقة بين  وال Happy talkأن الصفحة الرئيسية تحتاج لكالم معسول 

 )19( ؟األفضلما الذي يجعلنا و  ؟لإلى أي مدى نحن األفض :العبارتين
 بد أن له مجموعة من الشعار اللفظي المصاحب للعالمة التجارية للموقع الو 

أن و  ،نيخر عن اآل اوأن يكون مختلفً  ،ويحمل معلومة اوهي أن يكون واضحً  ،السمات
 ،عوأن يركز على الهوية الذاتية للموق ،تتراوح عدد كلماته ما بين ست أو ثماني كلمات

كن إذا تم ول ،الفظي   اوهناك بعض المواقع ال تستخدم شعارً  ،احديًثا وذكي  وأن يكون 
 وقد تلجأ بعض المواقع إلى ،بد من أن يكون له صدى مختلف وواقعي الفاستخدامه 

ليلية عن كشفت الدراسة التحو لمعنى المقصود من الشعار اللفظي ، فقرة صغيرة تشرح ا
كفت واست ،أي شعارات لفظية - الدراسةعينة  -ن في المواقع يعدم استخدام المصمم

  .فقط بالشعار المرئي للوزارة
أما عن الشعارات المرئية للمواقع التي تم تحليلها فكانت جميعها ملونة أربعة 

عن هوية  وكل الشعارات المرئية معبرة ،ويجمع بين النوع التيبوغرافي والجرافيكي ،ألوان
رة التعليم ووزا ،الحجم المتوسط عدا وزارة النقلوجميعها من  ،وهويتها المصريةوزاراتها 

زارة و )الشعار المرئي في  ولكن ،كبيرالخاص بهما حجم الشعار المرئي ف ،العالي
ألن اسم الوزارة المصاحب للصور  ؛كان سيًئا من وجهة نظر الباحثة (الطيران المدني

بارة ألنه ع ؛على الرغم من أنه معبر عن هوية الوزارة ،ذو كثافة خفيفة وغير واضح
ي وكان موقعه ف ،نهاية حرف الياء السم الوزارة عن طائرة وتتصل بعلم مصر في

ن من وجهة ، ولكوأعلى شريط التبويب الرئيسيأقصى يمين الموقع في أعلى الصفحة 
عار ألن اتجاه الطائرة المصاحبة للش ؛نظر الباحثة كان من األفضل أن يكون في اليسار

 .خرج عين القارئ خارج صفحة الموقعي
ي فوال يوجد داع  لتكراره  ،نقل فقد تكرر الشعار أكثر من مرةأما في وزارة ال

 وأكد مدير الموقع أن األماكن التي يتم تكرار الشعار فيها ،نفس صفحة الموقع الرئيسي
 ،ويتم رفع شعار الوزارة بداًل منها حتى ال يتم ترك فراغ كبير ،هي مخصصة لإلعالنات
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ي يمين ف وكان موقع الشعار األكبر حجًما ،ومشكلة اإلعالنات متعلقة باإلدارات العليا
في  وقد ظهر شعار المفوضية األوربية نب شريط التبويب الرئيسي للموقع،الموقع جا

 .عتبار أنها تدعم هذا المشروعاأسفل الموقع في اليسار بوزارة النقل ب
في وزارة االستثمار عرض المصمم شعارين هما شعار وزارة االستثمار وشعار و 
أعلى شريط التبويب الرئيسي  ،وكان موقعهما في أقصى يسار الموقع ،الجمهورية

موقع باللغة أن البواسم الوزارة تحت شعار وزارة االستثمار، وتفسر الباحثة ذلك  ،للموقع
، يسارحيث وضع الشعارين في ال ،يساروهو ما يجعل عين القارئ تبدأ من ال ،اإلنجليزية

 .الذكر أن داخل الشعار كلمة استثمار باللغة العربيةويجدر 
بينما يقع شعار وزارة التعليم العالي في يمين شريط التبويب الرئيسي وعلى أحد العناوين  

غير ألنه  ؛الشعار سيًئا موقع ولذا كان ،فائهمما أدى إلى اخت ؛الخاصة بشريط التبويب
 ،شعار الجمهورية بعد إضافة قناة التعليم العاليصورة وقد استخدم المصمم ، مناسب

ى وقد استخدمه مرة أخر  ،مما يؤكد على وجود قصور في التصميم ؛ولكنه غير مكتمل
  .على الصورة وال يوجد داع  الستخدامه أكثر من مرة

مين هما شعار الجمهورية في ي ؛م شعارينااستخدتم وزارة الشباب والرياضة فقد في و 
وكالهما أعلى شريط  ،يسارواآلخر شعار المجلس القومي للرياضة في ال ،الموقع

 .بحجم كبير هما خط اسم الوزارة، وبيناألخبار
 : )20(ستراتيجيات إخراج صفحة الويب إ

بد  فال ،اأبعادهشاشة التي تعرض صفحة الويب تؤثر في كيفية ظهور الألن  
يجيات تاستر إويوجد ثالث  ،إخراجها فيقوي ألن هذا له تأثير  ا؛مرتبً أن يكون النص 

  :للتصميم هي
 :Liquid page design متدفقةصفحات التصميم ال (1

ع سواء جعلها أوس ،سمح للمستخدم بالتحكم في عرض أعمدة الصفحةت يوه
 يوجد أي قيود للتحكم فيوال  ،أو أضيق لملء الفراغ الناتج عن تغير حجم الشاشة

م من ويعتبر هذا التصمي ،سمح بتدفق النص حسب رغبة المستخدمتو  ،صتساع النا
وهو  ،حسب حجم الشاشةوسيلة عرض المعلومات ألنه يتالءم مع  ؛أفضل التصميمات

وتجنب الفراغات التي تظهر في صفحة  ،ما يحافظ على طبيعة الوسيلة المستخدمة
 ااعً الشاشات الكبيرة تعطي اتسأن ولكن من عيوبها  ،متالئها بالنصالويب نتيجة ال
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ران وزارة الطي يموقعتصميم الذكر أن ويجدر ،  أكبر للنص وهو غير مريح للقراءة
هرت بهما ظحيث  ،ضمن إستراتيجية الصفحات المتدفقة يدخلالمدني والتعليم العالي 

تويها التي يح ت بالعناصرمساحة الشاشة التي تم استخدامها امتألو  ،العناصر كاملة
 .لموقعا

 Fixed layouts :التصميم الثابت (2
ة عتبار عالقبد من أن يأخذ في اال وال ،تساعمحددة لال ايضع المصمم أبعادً 

 ،امن الراحة في أسلوب عرضه اتحتويها حتى يعطي مزيدً الصفحة بالعناصر التي 
لشاشات توافق مع حجم ايبد أن يختار األبعاد بما  وعند اختيار هذا النوع من التصميم ال

في  بد من ترك بياض كاف   وفي هذا التصميم ال ،نتشار بين المستخدمينالواسعة اال
ي أما إذا كانت العناصر ف ،سواء كانت في اليمين أو اليسار ،الجهة المقابلة للعناصر

لنوع ويتميز هذا ا ،على اليمين واليسار المنتصف فمن الضروري ترك بياض كاف  
ن أهم تساع السطر، ولكن مابإمكانية توقع شكل التصميم عند المستخدم والتحكم في 

ميم، لعناصر في التصال تظهر كل ا عيوبه في حالة صغر الشاشة عند الحجم الشائع
راتيجيات ستإشباب والرياضة من ضمن وال الستثماربوزارة  الموقعان الخاصانعتبر يو

ا من شاشة الموبايل ولم تةهر كل العناصر بشكل محيث تم فتحه ،التصميم الثابت
 .بد من مراعاة ذلك أثناء التصميم وكان ل ،كامل

  Elastic layouts :التصميم المرن  
ب تساع النص فقط دون التحكم في صفحة الويايتم التحكم في  التصميموفي هذا 

ين مزايا وهذا يجمع ب ،تكبير النص وفًقا لحجم شاشتهبوهو ما يسمح للمستخدم  ،ككل
ولكن العيب الوحيد هنا هو أنه ال توجد مرونة في التحكم في اتساع  ،النوعين السابقين
يعد موقع و  .مما يشوه شكل التصميم ،تصاحب النصالتي ؛ كالصور العناصر األخرى 

حيث يتيح التحكم في اتساع النص بتكبيره أو تصغيره من  ،وزارة النقل من هذا النوع
 .خالل عالمتين في أعلى الموقع في اليسار

 : )21( الموقع اإللكترونيقوالب إخراج 
  T.L.B: Top, Left, Bottomنموذج  (أ

أشهر قوالب تصميم صفحات هو من و  Lيعرف هذا التصميم أيًضا بحرف 
 ،إلبحاراحتوي أعلى الصفحة المعلومات الرئيسية التي تساعد على يوغالًبا ما  ،الويب
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أما الجانب األيسر فيحتوي على عناصر  ،باإلضافة إلى العالمة التجارية للموقع
وتقسم الصفحة التي أسفل الرأس إلى عمود في اليسار يبلغ ثلث اتساع  ،الثانوية اإلبحار

خدم وفي نهاية الصفحة يجد المست ،في اليمينكثر اتساًعا آخر أوعمود  ،الصفحة أو أقل
 ،وب هذا القالب أنه يفتقد اإلبداع، ومن عيمات إضافية عن حقوق النشر وغيرهامعلو 

في الجانب األيسر لتأخذ مساحة كبيرة كان من  اإلبحارباإلضافة إلى تثبيت عناصر 
ي تقدم مواد للمواقع التويصلح هذا القالب  ،مساحة أكبر للنصتوفير الممكن استغاللها ل

وزارة  يقعو ا مالبيعتبر قو . احة كبيرة للتجوال داخل الموقعلما تخصصه من مس ؛خبرية
 .مقلوباا Lولكن كان الحرف  ،والتعليم العالي ضمن هذا النموذج ،النقل

فهو لم يأخذ شكل الحرف  ،قالبموقع الطيران المدني هذا ال وقد طور مصمم
L  برأس الصفحة والتي تتكون من عمود اإلبحار الرئيسي في أعلى الموقع حيث يبدأ

ي لم يضع عناصر اإلبحار الثانوية فو فه ،في أعلى الموقعوشريط األخبار  ،والثانوي 
 في عرضصفحة الرئيسية وقد استغل المصمم يمين ويسار ال ،الجانب األيسر

والجزء األسفل من الصفحة  ،المنتصف وضع الصور المتحركة، وفي اإلعالنات
لثي تساع األكبر حوالي ثالعمود األول كان يشغل اال :إلى عمودين االرئيسية كان مقسمً 

 ،حةوفي نهاية الموقع كان ذيل الصف ،المساحة المتبقيةوالعمود الثاني يشغل  ،المساحة
وترى الباحثة أن  .حيث يجد المستخدم معلومات إضافية عن حقوق النشر وغيرها

 ،هدر مساحة فراغ كبيرة على يمين ويسار الجزء السفلي من الصفحة الرئيسيةأ المصمم 
  .ستغالل المساحة في عرض صور أو أخبار أو معلومات عن الوزارةاوكان من الممكن 

  Right column Navigation:األيمن اإلبحارنموذج عمود  (ب
في يمين  اإلبحارحيث يضع المصمم عمود  ،هو عكس النموذج السابق

نظًرا  ؛الثانويةويمكن استغالل ذلك في عرض اإلعالنات وعناصر التصميم  ،الموقع
  .ووضع المضمون الرئيسي في اليسار ،لطبيعة حركة العين للمستخدم األجنبي

  :أعمدةنموذج تقسيم الصفحة إلى ثالثة  (ج
ذي لعمود الليكون ا ؛أجزاء ةم صفحة الويب لثالثيتقس يعتمد هذا التصميم على

أما العمود األيسر  ،؛ ألنه يخصص للمضمون في المنتصف هو األكبر اتساًعا
بياض مع مراعاة ترك كمية ال ،واأليمن للثانوي واإلعالنات ،يخصص للتجوال الرئيسيف
ض ر ويستخدم المصمم هذا النموذج عندما يحتاج لع .مناسبة لتجنب حشد العناصرال
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وزارتي  اعويعد موق. عالية من اإلبحار في نفس الوقت مزيد من التفاصيل وتحقيق درجة
  .والشباب والرياضة ضمن نموذج تقسيم الصفحة لثالثة أعمدة ،الستثمار

 
  :العناصر التيبوغرافية :أولا 

رئيسية الصفحة الفي واألساسي الحيوي  الجزء يالعناصر التيبوغرافية هإن 
ن التيبوغرافيا هي السبب في إدراك النص من إ :ويمكن القول ،عبر الشاشةللتصميم 

ألنها تساعده بشكل كبير في ذلك األمر إذا توافرت بها مجموعة من  ؛مستخدمالقبل 
 )22( .السمات التي تساعد القارئ في عملية القراءة

 ابد أن يكون شكله جمالي   الفوألن الغرض من الموقع هو عرض المعلومات 
اسي بمعنى أن الهدف األس ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل إخراج صفحة الويب ،اووظيفي  

شكل وتوجيهها للمستخدم ب ،إلخراج الموقع اإللكتروني هو تسهيل الوصول للمعلومات
 .القراءةمثير وممتع لدفع المستخدم لالستمرار في 

الذكر أن استخدام التيبوغرافيا بشكل صحيح يساعد على عرض المادة ويجدر 
وما يحدث في عرض  ،ظم ومرتب وفًقا الحتياجات القارئ المعلوماتية بشكل من

المعلومات المطبوعة من حيث استخدام عناوين رئيسية وثانوية وفرعية حتى ال تتداخل 
 ،فإن هذا يحدث أيًضا عند عرض النصوص اإللكترونية ،النصوص مع بعضها البعض

 ق ملفبية عن طرييعم الروابط التشولكن يمكن أثناء عرض المادة عبر الموقع استخدا
html، هو تماثل شكل ولكن له عيب أيًضا ،فإن هذا يوفر مساحة لصفحة الويب 

تى يسهل عادة تعديل شكل العناوين حإل CSSولكن يمكن استخدام ملف  ،العناوين
 )23( .ويكون للعناوين شكل مميز عملية القراءة

كشفت الدراسة التحليلية عن ظهور بعض األخطاء اإلمالئية في واجهة الموقع 
بة نتيجة عدم ترك مساحة بياض مناس إما ؛تعليم العالي والشباب والرياضةفي وزارة ال

وان كلمة العربية في العنعدم اكتمال أو  ،كما في وزارة الشباب والرياضةبين الكلمات 
 بد من مراعاة الدقة في كتابة الكلمات ويجدر بالذكر أنه ال ،في وزارة التعليم العالي

  اإلنترنت.متخصصين قبل رفعها على بالمواقع ومراجعتها من قبل 
عبر الموقع اإللكتروني النص  ومن ضمن العوامل المؤثرة في يسر قراءة 

ل تساع السطر وشكاولونه والمسافة بين سطور النص و اختيار حجم الخط المناسب 
  )24(.الخط
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  :شكل الخط (1
اختيار  فمن الضروري ألن التيبوغرافيا هي المفتاح األساسي لتصميم الويب 

 ابد أن يكون الخط شائعً  ويقصد بذلك أنه عند اختيار خط معين ال ،نوع الخط اآلمن
دم توافره ألنه في حالة ع ؛حتى يضمن توافره على جميع أجهزة الكمبيوتر للمستخدمين

وفي هذه العملية يتم التحكم في اختيار نوع  ،ال يمكنه رؤية هذا الخط فإن المستخدم
 . CSSالخط المناسب من خالل ملف البرمجة 

 , Verdana , Georgiaوكثير من المواقع اإللكترونية تستخدم الخطوط 
Times New Roman , Trebuchet , Arial لذا فهي  ،ألنها من الخطوط الشائعة

 اأنيقً  يجب أن يكون الخط شكلهكما  ،األكثر نفًعا عند الكتابة على المواقع اإللكترونية
هو قدرة و  ،ولكن هذا ال يجعلنا ننسى الهدف األساسي للنص المكتوب ،ويمتع القارئ 

تصدر وهو ما ي ،ات التي ينقلها الخط عبر صفحة الويبالمستخدم على قراءة المعلوم
ي أن هناك وهذا يعن ،قبل تلبية احتياجات القارئ  أولويات المصمم عند اختيار نوع الخط

الت ز  ألنه ما ؛هما الوضوح وشيوع الخط ؛شكل الحرف على الويبن الختيار يمعيار 
لتطور ا على الرغم من ،ن الخاصة بالطابعةشاشات الكمبيوتر ال تضاهي قوة التباي

من  نتاإلنتر ستخدام أشكال الخطوط عبر موقع اوال ينصح ب، المستمر في هذا المجال
ولكن  ،ألن ذلك يعوق سهولة القراءة والشكل الجمالي للتصميم ؛للخطوط أكثر من عائلة

، بالموقع ل التنويع في شكل الخطوطيمكن استخدام كثافات مختلفة لنفس الخط على سبي
من  ور وتعرقلستخدام الحروف المائلة بكثرة ألنها تكسر وحدة السطانصح بوال ي

وكشفت الدراسة التحليلية عن تنوع أشكال الخطوط في المواقع  ،)25( استمرارية القراءة
 , Arabic Naskh light خط فكانت الخطوط المستخدمة -عينة الدراسة  -

Tahoma, Geneva, droid, Arial body CS, Arabic Naskh, Arial , 
Times New Roman, Helvetica, San Serif, Gadget, Palatino, 

Segoe UI, وهو ما يتفق مع دراسة  ، ميعها خطوط شائعة وتتسم بالوضوحوهي ج
  .(2013 ،تالة محمد زهير)

  :حجم الخط (2
عرض يوسيلة التأكد من تناغمه مع أي  فمن الضروري وبالنسبة لحجم الخط 

 .لهدف األساسي من عملية التصميمكما يراعى أيًضا المحتوى الذي هو ا ،عليها النص
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أما العناوين  ،بيكسل 16إلى  11ح ما بين او وحجم الخط المثالي لكتابة النص يتر 
وعناوين  ،16والفرعية  ،18والعناوين الثانوية  ،24الرئيسية فيفضل استخدام الحجم 

تحليلية إلى تنوع في حجم خط النصوص وتوصلت الدراسة ال )26( .بيكسل 13التبويب 
المواقع  الثانوية والفرعية كان يتنوع فيالرئيسية و  فحجم الخط في العناوين ،والعناوين

 ،بيكسل 19 ،18 ،16 ،15و ،13،13.5 ،10،11.5،12، 9عينة الدراسة ما بين 
ي يختلف ب الرئيسلعناوين المستخدمة في شريط التبويألن حجم ا ؛وهذا التنوع منطقي

  .الثانويةو  الفرعيةالرئيسية و عن العناوين 
، 12، 11 ،10.5 ،10 ،9.5كانت تتراوح ما بين أما عن حجم النصوص ف

 هألن ؛ولكن ترى الباحثة أن الحجم المستخدم في المواقع غير مناسب ،بيكسل 22 ،14
 ،سواء في كتابة النصوص أو كتابة العناوين أو عناوين التبويب ،أقل من الحجم المثالي

طالع و المواقع في االميستخدمها مستخد بد من تناغمه مع الوسائل المختلفة التي وال
في  ةشكل الخطوط المستخدم -عينة الدراسة  -في المواقع ا أيًض  وقد تنوع، عليها

لموقع ة في اوهو أمر يكسر الوحد ،المصاحبة لها كتابة العناوين عن خطوط النصوص
 . من وجهة نظر الباحثة

 :كثافة الخط (3
ع داء والحروف المائلة ووضأتاح نظام المايكروسوفت استخدام الكثافة السو قد 

بد من استخدام الكثافة السوداء فقط في حالة اإلشارة  ولكن ال ،تحت الكلمات الخطوط
أما عند وضع الخطوط تحت الكلمات فهي غير مفضلة  ،إلى عنوان أو األجزاء المهمة

ام الحروف ويمكن استخد ،ألنها تتداخل مع الروابط التشعيبية ؛في المواقع اإللكترونية
لكلمة فهذا يعني أن ا ،المائلة في اإلشارة ألهمية الكلمات عند وضع كلمة حروفها مائلة

  .)27(التي قبلها وبعدها مهمة كأسلوب لتوظيف الحروف المائلة لخدمة النصوص 
ي فحيث استخدمت  ،بكفاءة استخدمت المواقع عينة الدراسة كثافة الخطوطو  

ــ عدا  اسم الوزارةو والتبويب والثانوية وعناوين شريط األخبار المتحرك  العناوين الرئيسية
 ،ولم يبالغ في كثافة الخطوط عبر المواقع عينة الدراسة ،إلبرازه وزارة الطيران المدني ـــ

  .التركيز على بعض الكلمات المهمةوكان 
ولم تستخدم المواقع وضع الخطوط تحت الكلمات المهمة حتى ال تتداخل مع 

الكثافة عنوان بال صممحيث استخدم الم عدا وزارة الطيران المدني ،الروابط التشعيبية
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لوب ، وكان من األفضل استخدام أسوأيًضا استخدم الخطوط تحت سطوره السوداء الثقيلة
  .واحد لإلبراز

وهو ، نفس العنوانسطور في لشباب والرياضة تنوعت كثافة الخط وفي موقع وزارة ا
 . ظر الباحثة ألن يكسر أساس الوحدةأمر خطأ من وجهة ن

 :الهوامش وضبط السطور (4
إن المستندات اإللكترونية التي يتم ضبطها لتكون من اليسار إلى اليمين أكثر 

ؤدي يات غير الموحدة من ناحية اليمين تفالنها، مقارنة بغيرهاة للفهم ينقرائية وقابلا
تاج للبحث في هذه الحالة يح مستخدمألن ال ؛لزيةيوذلك بالنسبة للغة اإلنج ،لعسر القراءة

تروني اإللكويفضل في التصميم  ،مما يؤدي لعسر القراءةفي كل سطر عن أول كلمة 
تضح األنه  ؛ز للنصوص التي تصاحبهامن نفس شكل الطر  اأن تأخذ العناوين طرز 

 توسطممن اليسار والنص المصاحب له طراز  اإذا كان الطراز منطلقً على سبيل المثال 
ولكنه أيًضا ثبت أن العنوان من الطراز المنطلق من اليسار  ،لعسر القراءة فإنه يؤدي

 )28( .في التصميم ر جيدلنص من الطراز المتوسط فإن هذا أمإذا استخدم مع ا
بالنسبة لضبط مساحة البياض بين الكلمات والسطور كشفت الدراسة التحليلية و 

إال  ،سطور العناوين والنصوصمساحة بياض مناسبة بين  واترك ينالمصممعن أن 
 ،عليم العاليووزارة التأن هناك بعض العناوين في بعض المواقع كوزارة الشباب والرياضة 

غر خاصة مع ص ،مما يؤدي إلى عسر القراءة ؛البياض المناسبفيها لم يترك  ،والنقل
رات نص بين فقوفي بعض األحيان ترك المصمم مساحة بياض مبالغ فيها ، حجم الخط
ما يكسر الوحدة بين جسم الموضوع الواحد في وزارة الشباب والرياضة وهو  ،نفس الخبر

 . أيًضا
 -سة عينة الدرا -يغلب على المواقع فبالنسبة لطرز العناوين والنصوص و  

وقد  ،لعناوين أو النصوصسواء في ا ،الطراز المنطلق من اليمين والطراز المتوسط
 ؛قيوهو أمر منط ،من اليسار في موقع وزارة االستثمارالمنطلق المتدرج و ز ار ظهر الط

راز الهرمي المقلوب في وزارة الطن من اعنوانوظهر  ،للغة اإلنجليزيةألن الموقع با
 .واالستثمارفي وزارة الطيران المدني  ظهر أيًضاو  ،الشباب والرياضة

ا م حافظت بقدر اإلمكان على توحيد الطرز -عينة الدراسة  -وأغلب المواقع 
، رياضةوالشباب وال ،كما في وزارة االستثمار ،بين العناوين والنصوص المصاحبة لها
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تختلف فيها طرز العناوين عن المواقع هذه ب ولكن هناك العديد من الموضوعات
والنص  ،في العنوان يءملفعلى سبيل المثال استخدام طراز  ،المصاحبة لهاالنصوص 

العنوان منطلق من اليمين والنص من الطراز أو  المصاحب له منطلق من اليمين
وكان  ،العنوان من الطراز الهرمي المقلوب والنص منطلق من اليمينوكذلك  ،المتوسط

  .من األفضل توحيد الطرز بين النصوص وعناوينها حتى يؤكد على أساس الوحدة
 عناوين فيالمصمم في وزارة الشباب والرياضة لم يكن موفًقا  الذكر أنويجدر 

سهم الخاصة بالصور المتحركة ت األكان حيث ،تم وضعها على الصور المتحركة
ضبط سطر العنوان حتى وكان من األفضل  ،تغطي على بعض الكلمات في العنوان

 .أو تغيير مكان األسهم ،ال تغطي األسهم على كلماته
  :لعناصر الجرافيكيةا :ثانياا

  :الصور (1
خاصة أن صفحات الويب البد أن  ،اصفحات الويب دون الصور مملة جد  

تتميز الصور على صفحة الويب و  ،وشعارات وعناصر جرافيكية أخرى  اتشمل صورً 
ظهور النص عند  :ومنها ،بمجموعة من اإلجراءات اإلخراجية يختار من بينها المصمم

احات ختيار مساو  ،وأبعاد الصور ،واختيار إطار للصور ،الضغط على الصورة بالفأرة
بمجرد الوقوف بالفأرة  موقع وزارة النقلوفي  )29( ،ألفقية والرأسية حول الصورةالبياض ا

  .على الصورة يظهر العنوان المرتبط بالصورة
بيئة  في ولكن ،تعد الصور من أهم العناصر المستخدمة في بناء التصميمو 

الية عواستخدام الصور بجودة  ،الصور السيئة تؤدي إلى فقدان المستخدمين اإلنترنت
ولكن المعيار األساسي  ،ألن التكنولوجيا الحديثة أتاحت ذلك ؛أصبح أمًرا سهاًل 

 :نهام ،وللصور استخدامات عديدة ،سرعة التحميل والويب ه الستخدام الصور عبر
ية أو خلف ،أو في الشعار المرئي ،أو كخريطة للموقع ،استخدامها كروابط لإلبحار

استخدام ية لتبين من خالل الدراسة التحليقد و  ،أو كوسيلة للفصل بين العناصر ،الموقع
 ،موقعأو استخدمت في الشعار المرئي لل ،الصور في الصفحة الرئيسية كروابط لألخبار

 ،لمدنيوالطيران ا ،(علم مصر)وهي صورة  ،التعليم العاليواستخدمت في خلفية موقع 
 .(السماء وبها سحاب)وهي صورة 



المؤثرة على تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية المصريةالعوامل اإلخراجية   

 259  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 ،الصور كرابط للصعود إلى أعلى الموقع توزارة االستثمار استخدمموقع ولكن في 
فمن المفترض وجود عالمة تساعد المستخدم على  ،وهو في حد ذاته عيب في التصميم

في نهاية الموقع في الصفحات  Homeخاصة مع وجود عالمة  ،الوصول ألعلى الموقع
 : تمثل فيت مجموعة من األنواع اإلنترنتويتيح  .ولكنها غير فعالة ،ة والرئيسيةالداخلي
o صور Gif: بالتالي و  ،وذلك لصغر حجمها ،تعتبر األكثر استخداًما على الويب

ور الفوتوغرافية من الص ولذا ا،لونً  256ولكنها ال تدعم سوى  ،سرعة تحميلها
 .وناتوالشعارات واأليقولكنها تناسب الصور الصغيرة  ،هذا النوع غير واضحة

)30( 
o  صورJPEG: هي اختصار Joint Photographic Exports Group 

وهو يستخدم مع الصور  ،ت هذا االمتدادأللشركة التي أنش وهو اختصار
وخاصة الصور التي تحتاج إلى  ا،لونً  16.777 الفوتوغرافية ألنه يتيح حوالي

أقل بشكل  JPEG ويستخدم ، والكبيرة وتستخدم للرسوم المعقدة .جودة عالية
في إبراز األلوان والتدرج  JPEG ويصلح .على صفحات الويب  GIFـمن ال
وتقليل حجمها بشكل يسمح بتحقيق التوازن بين  ويتيح ضغط الصور ،اللوني

  .الجودة وحجم الملفات
o صور PNG: هي اختصار Portable Network Graphic،  وتتميز

 :نيلنوع  JPEG وتنقسم  Gif , JPEG حجمها بالمقارنة بين النوعين بصغر
والثاني يحتوي على  Gif  وهو يشترك مع النوع ا،لونً  256يحتوي على  األول

قدرتهما على بيتميزان  والنوعان،  JPEG وهو يشترك مع ا،لونً  16.777
 )31(. تدعيم الشفافية

 ،PNGو Gifبينما يكثر استخدام  ،JPEGوكشفت الدراسة التحليلية عن ندرة استخدام 
حيث تستخدم كل ( 2008 .)أحمد كمال أحمد عبد الحافظ يختلف مع دراسة وهو ما

سوى  PNGوال تستخدم  Gif , JPEGصحف الدراسة اإللكترونية الصور من النوع 
إلى ف وقد يرجع هذا االختال ، صحيفة القاهرة التي استخدمتها مع أيقوناتها الصغيرة

 . العينة التحليلية في الدراستيناختالف 
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يها فيغلب عل -عينة الدراسة  -وبالنسبة للون الصور في مواقع الوزارات 
ستثمار في وزارة اال الصور األبيض واألسود لكن ظهرتو  ،الصور الملونة بأربعة ألوان

  .على حد تعبير أحد فريق مصممي الموقعنتيجة كثرة استخدام األلوان في الموقع 
ني الرئيسية عن جودة الموقع اإللكترو عبر جودة الصور المستخدمة بالصفحة وت

 ويجب اختيار شكل الصور المناسبة للموقع ،بد أن تكون متالئمة معها ألنها ال ؛نفسه
 ،لموقعلفالصور هي المسئولة عن سالمة المظهر العام  ،حتى ال ترهق عين المستخدم

  )32( .ًرا شديًداواالختيار الخاطئ للصور يضر بالموقع ضر 
صور و  ،وجودتها رديئة التحليلة عن أن هناك صورة سيئة وكشفت الدراسة

 والشباب ،بمواقع وزارات النقلفي الصفحة الرئيسية  أو مضغوطة مشدودة أخرى 
حيث أن  ،وتفسر الباحثة ذلك باختيار شكل الصورة الخاطئ ،واالستثمار ،والرياضة

أو عدم التناسب بين مساحة  ،محتوى الصورة رأسي وشكل الصورة مستطيل أفقي
  .الصورة والمساحة المخصصة لها على الموقع

في موقع وزارة الشباب والرياضة تم قطعها بطريقة غير  وقد ظهرت صور
مم وهنا لم يراع المص ،حيث تم قطع صورة أحد الالعبين في يمين الصورة ،صحيحة

 .تصميم الموقع  وهو أحد أشكال القصور في ،اختيار الصور المناسبة للموضوع
وظهرت خرائط  ،وتنوعت أنواع الصور ما بين صور موضوعية وشخصية

أشكال الصور ما بين المستطيل الرأسي واألفقي  أيًضا تنوعتو  ،لموقع بعض الوزارات
للرئيس  هصورة ديكوبيوقد استخدم المصمم بموقع وزارة االستثمار  ،هودائرية وديكوبي

ر بين الشكل الدائري للصو  على سبيل التنويعموضوعة في إطار دائري يسي الس
 .هوالديكوبي

وظهرت أخبار في موقع الشباب والرياضة تتنوع الصور المصاحبة لها ما بين 
وقد  ، ألنه يكسر الوحدة في الموضوع ؛وهو أمر سيئ ،المستطيل الرأسي واألفقي

 ،الحجم ةوالصغير  تنوعت أحجام الصور في المواقع ما بين الصور الكبيرة والمتوسطة
 ،الحجم صور ضئيلةباإلضافة إلى ذلك فظهرت  ،إال في موقع وزارة الشباب والرياضة

ك كتفاء بعنوان كرابط وتر واال ،ألنها غير واضحة ؛من األفضل االستغناء عنهاوكان 
مساحة بياض لتحقيق سهولة حركة عين المستخدم وتفادي حشد الموقع بعناصر لم 

  .يستفد من مشاهدتها
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تبدلها واس ،حبها صورال يصافي وزارة التعليم العالي  خبارويوجد بعض األ
دراسة وكشفت ال ،وهو ما يوضح وجود قصور بتصميم الموقع ،الوزارةالمصمم بشعار 

ى التي تم رفعها عل الميدانية عن أن السبب في ذلك عدم توافر صور لكل األخبار
  .ض عنها بشعار الوزارةاويستع ،الويب

  :األلوان (2
والتي  ،شكل الموقع فيإن األلوان واحدة من عناصر التصميم المرئية المؤثرة  

وضبط  ،اتحقيق اإليقاع أيًض و  ،لتحقيق الوحدة والتتابع وتنظيم شكل الموقع تستخدم
فهي بمثابة المرشد  ،وتوجيه عين المستخدم إلى األمام أو الخلف ،عناصر الموقع

األلوان ف ،وتساعد األلوان في التسلسل الهرمي داخل الموقع ،عبر الموقع للمستخدم
الرئيسية عبر  القوائمالقوائم والتي تتمثل في  ،تسلسل العناصر عبر اإلبحارتعمل على 

نها أهذا باإلضافة إلى  ،والعناوين واأللوان والرموز واإلعالنات ،ومحتوى النص ،الموقع
 .جذب االنتباهتساعد على 

المعلومات التي تعرض  معنىفاالختيار الخاطئ لأللوان يؤدي إلى تشويه 
يار بد من اخت الولذا  ؛يعطي صورة سيئة لشكل صفحة الويب، وكذلك عبر الموقع

ومن الضروري عند اختيار األلوان  ،)33(ا لتحقيق التأثير المطلوب وظيفي  اختياًرا  اللون 
يار ولتحقيق الوضوح المثالي يتطلب اخت ،واألرضيةالنص مراعاة التباين الشديد بين 

ولكن حينما يكون النص لونه أبيض واألرضية سوداء فإن  ،اللونين األبيض واألسود
تحقق ويمكن أن ي ،هذا على الرغم من تحقيقه التباين إال أنه يبطئ من عملية القراءة

ن ع النص مضيًئااللون الواحد بشكل يجعل  الوضوح أيًضا من خالل استخدام درجات
  .األرضية

ق أعلى تحقي فقط من أجل تإن األلوان التي تستخدم في صفحات الويب ليس
 يفألن األلوان لها تأثير  ؛، ولكن إلعطاء شكل جمالي للموقع كلهنقرائيةدرجة من اال

 . )34( عتباره التوازن بين الشكل الجمالي والدور الوظيفيا وبالتالي يأخذ في  ،المستخدم
ؤثرة في اختيارها والقدرة على تذكر األلوان هي واحدة من أقوى الطرق الم

ناصر في التركيز على بعض الع دام األلوان، خاصة إذا تم استخفي التصميمتقييمها و 
لوان وإبداء ألديه القدرة على التمييز الدقيق لعقل اإلنسان ليجدر بالذكر أن و  ،وإبرازها

ته اهذا يختلف من شخص آلخر وفًقا الهتمامو  ،آراء قوية حول درجة وضوحها



المؤثرة على تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية المصريةالعوامل اإلخراجية   

 262  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ولكن هناك مجموعة من األلوان األساسية لدى الجميع هي جزء ال يتجزأ  ،الشخصية
ومن األلوان األكثر  ،Memory colorوتعرف باسم األلوان المذكرة  ،من ذاكرة اإلنسان

يعة وهي ألوان من الطب ،لوان المذكرة اللون األخضر ودرجات اللون السماوي شهرة في األ
ولم تأخذ المواقع  )35(.تبقى في الذاكرة وقابلة للتمييز الدقيق والوضوح لدى معظم البشر

  .ستثمار والنقلعتبارها سوى موقع وزارة الطيران المدني واالا تلك األلوان في 
رة الطيران موقع وزاكشفت الدراسة التحليلية عن أن األلوان التي تغلب على وقد 

ا وزارة أم ،والرماديالمدني اللون األزرق بدرجاته المختلفة واألسود واألبيض واألحمر 
الستثمار وزارة اأما  .األزرق واألبيض واألسود والرماديالنقل فيغلب على موقعها األلوان 

واألبيض سود األتقالي و ر بخضر والفكانت األلوان التي تغلب على موقعها اإللكتروني األ
 ،، وفي وزارة التعليم العالي ظهر اللون البرتقالي والرمادي واألبيضواألحمر والرمادي

كانت األلوان األبيض واألحمر واألسود والرمادي هي وفي وزارة الشباب والرياضة 
 األلوان الغالبة على الموقع.

ارة فعلى سبيل المثال وز  ،في كل وزارةمقصود وكان اختيار األلوان له سبب 
صورة التي الوفًقا أللوان  وأ ،مرئيشعار الالرت األلوان وفًقا أللوان اي اختالطيران المدن

 .كما في وزارة الطيران المدني سماء زرقاء اللون  وهي عبارة عن ،في أرضية الموقع
دراسة عينة ال -ونالحظ أن اللون األبيض هو لون مشترك بين مواقع الوزارات 

اشة وخاصة عند القراءة على ش ،مريح لعين المستخدم هأن لونبوتفسر الباحثة ذلك  -
  .الحاسب اآللي

  :البياض أو الفراغ السلبي (3
إن استخدام البياض لجذب االنتباه أو توجيه نظر المستخدم أو المتصفح ألهم 

 اصميم مبعثرً يجعل الت ،جرافيكيةسواء كانت عناصر تيبوغرافية أو  ،األشياء عبر الموقع
عتبار اب ،يالفراغ السلب مصطلح البياضوأحياًنا يطلق على  ،وغير مترابط إلى حد كبير

 في ويتم الفصل بين أعمدة النص ،أن النص والعناصر الجرافيكية هي عناصر إيجابية
، وفي حالة تغيير لون األرضية في صفحات صفحات الويب عن طريق هذا البياض

تغناء سبين األعمدة سيكون عناصر فصل كثيرة يمكن االالموقع واستخدام فواصل 
 )36( .عنها
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ؤية في أسر ر ا واستخدام البياض أو الفراغ السلبي الملون يلعب دوًرا مهم  
حتاج إلى ي األلوان واختيار ،كما أنه يعد تقديًرا ألهمية اللون  ،اإلنسان داخل التصميم

والمبالغة في استخدام البياض  ،)37(وإال فقدت وظيفتها  ،المصمم وخبرة من قبلمهارة 
لطبيعي ألنه من ا ؛بحجة أنه يسهل عملية القراءة غير مفضل في المواقع اإللكترونية

هما ينويمكن التمييز ب ،الموجودأن الشريط الجانبي للموقع له شكل مختلف عن النص 
اغ يوجد مهمة إضافية للفر و  ،لفصلة لللبياض كوسيمعدودة دون الحاجة ل ثوان  خالل 

 بعد وال يفضل استخدام هذا اإلجراء إال ،السلبي والتي تتحدد في الفصل بين الفقرات
بياض فإن ترك ال ،وفي حالة النص الذي يتكون من فقرات كثيرة ،ثالث جمل أو أكثر

 معاصرو  واضحألنه يؤدي إلى تصميم  ؛الحالة ا في هذهأو الفراغ السلبي يكون جيدً 
 )38(ومريح للعين.

كافية  ن مساحة فراغيترك المصمم توصلت الدراسة التحليلية إلى بشكل عامو 
 ةاإلخراجي إال أن هناك بعض اإلجراءات ،بين العناصر في المواقع عينة الدراسات

  :ظهرت في بعض المواقع كاآلتي السيئة
o  ك فراغ تر ولم ي  ،موقع وزارة الطيران المدني هناك حشد في رأس الصفحة في

ى الرغم من عل ،الثانوي  وشريط التبويب الرئيسي  وشريط األخبار بين  كاف  
ترك ولم ي ،الصفحة كان من الممكن استغاللها وجود مسافة كافية أسفل رأس

تداخل تمما يجعلها كتلة واحدة و  ،بين الصور المستخدمة بياض كاف   المصمم
وكان من األفضل وضعها بشكل رأسي حتى  ،محتويات الصور مع بعضها

 . تأخذ كل صورة المساحة المناسبة لها
o أو  ،سواء أعلى شريط األخبار ،وفي وزارة النقل ترك مساحة فراغ مبالغ فيها

مما يؤدي إلى إحساس القارئ بأن شريط  ،مساحة بياض بين كل عنوان وآخر
 ،مساحة البياض المبالغ فيها أعلى عنوان شريط األخبار ، و األخبار خال  

وكان من األفضل تكبير الخط أو ضبط عناوين شريط األخبار لتتوسط 
في شريط األخبار الخاص نفسه وهو الحال  ،مساحة البياض المخصصة له

حتوي يفي النقل واالستثمار الذكر أن شريط األخبار ويجدر  ،بوزارة االستثمار
 .في الموقعرغم تحديث األخبار  ،على عنوان واحد فقط

o منشور داخل الموضوع اللم يترك مساحة فراغ كافية  وفي وزارة التعليم العالي
عدم  وهو أمر ينم عن ،بين السطر األول من الخبر وبين العنوان الذي يسبقه
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دي لتداخل السطور مع بعضها مما يؤ  ؛أهمية البياضاستيعاب المصمم 
وابط مساحات الفراغ بين الر ترك في أيًضا ًقا لم يكن المصمم موف  و  ،البعض

  . التشعيبية في نهاية الموقع
o  لم يترك مساحات فراغ متساوية بين المصمم في موقع وزارة التعليم العالي

 .عناوين شريط األخبار
  :التكنولوجيةالعناصر  :ثالثاا

تعني التعددية من ناحية استخدام عنصر آخر مع و  :)39(الوسائط المتعددة
 وتوصلت العديد من ،أو صورة متحركةسواء كان صوًتا أو فيديو  ،النص المكتوب

مل وتش ،الدراسات إلى أن الوسائط المتعددة تساعد المستخدم على تذكر المعلومات
  :الوسائط المتعددة

  :النص الفائق (1
وهي عبارة عن كلمات تختلف  ،يتم تزويد النصوص بمجموعة من الروابط

وتساعد النصوص  ،أو كلمات تحتها خط ،عن النص المكتوب في الحجم أو اللون 
 . لمعلومات وأجزاء أخرى من الموقع التنقلالفائقة المستخدم على 

ي فواستخدمها  -عينة الدراسة  -المواقع جميع استخدمها المصمم في وقد 
 ،نصوص الموضوعات بشكل تفصيليكرابط للوصول إلى العناوين وشريط األخبار 

أحمد )وهو ما يتفق مع دراسة  ،ولكن لم يتغير لونها بعد االستخدام ،وبخط أكبر حجًما
على أن الروابط في بعض مواقع  حيث أكدت( 2008 ،كمال أحمد عبد الحافظ

ين رغم اختالف العينة التحليلية ب ،الزيارةال يتأثر لونها بعد الصحف اإللكترونية 
  .الدراستين

كأداة تساعد على التنقل أيًضا ألجزاء أخرى من تستخدم  :الصور المتحركة (2
  .الموقع

ور بها ص -عينة الدراسة  -جميع المواقع كشفت الدراسة التحليلية عن أن 
ي من موقع وزار  وتنوعت أعدادها ،وهي صور كبيرة الحجم ،متحركة في أعلى الموقع

على سبيل ف ،التحليلية للوصول لنصوص األخبار، واستخدمت في جميع المواقع آلخر
ولكن اتجاه الصور  ،المثال الصور المتحركة في وزارة الطيران المدني خمس صور
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ن اصورتو  ،فثالث صور تتحرك من اليسار إلى اليمين ،المتحركة في الموقع متنوعة
 .من اليمين إلى اليسار

وكان من الممكن إذا أراد التنوع أن تتحرك  ،وترى الباحثة أن هذا يكسر الوحدة 
بمعنى صورة من اليمين إلى اليسار والتي تليها من اليسار إلى اليمين  ،بشكل تبادلي

  .هذا باإلضافة إلى الصور المتحركة في اإلعالنات على يمين ويسار الموقع ،والعكس
ثالث  وهي ،الصور المتحركة إال في أعلى الموقع ستخدمت  فلم وزارة النقل في و 

وفي أسفل  ،حجمال كبيرتا ن فقطاصورتفوزارة االستثمار أما  ،سية كبيرة الحجمرئيصور 
زارة في و و  ،سطة الحجم من اليسار إلى اليمينيسار الموقع يوجد صور متحركة متو 

 ،صور وعددها ثالث ،في الصور الرئيسية في أعلى الموقع التعليم العالي استخدمت
 .وهي تتحرك بطريقة الفالش

 ،فكثرت بها الصور المتحركة بشكل مبالغ فيه أما وزارة الشباب والرياضة
وهي كبيرة  ،في أعلى الموقع صور سبعفكانت  ،الصور المتحركة الرئيسية :وتتمثل في

هي عبارة و  ،الصور المتحركة في نهاية الموقعو  ،الحجم ومتحركة من اليمين إلى اليسار
في كل  ، حيث تظهر خمس صورعن مجموعة من الصور المركبة وصغيرة الحجم

ع وعدد مرات ظهورها أرب ،وهي تتحرك من اليمين إلى اليسار ،مرة مع بعضها البعض
 ،رةأيقونات في كل م من اليمين إلى اليسار وتظهر أربعاأليقونات المتحركة و  ،مرات

لى من اليمين إالحجم  تان فقط صغير اناك صورتوه ،وعدد مرات ظهورها مرتان فقط
، وأخرى السياحة ت الرياضيةآخريطة المنش :عنوان منهاكل اليسار ويكتب على 

  .وهو أمر يشتت القارئ نتيجة لكثرة استخدام العناصر المتحركة ،الرياضية
  .مقاطع مسجلة من الصوت والصور المتحركةتقنية تسمح بتقديم  :الفيديو (3

الطيران  وزارة ين في موقعياستخدام المصمم مالدراسة التحليلية عن عدكشفت 
وجميع  ،ليةالتحليمواقع باقي الوتم استخدامه في  ،رة النقل مقاطع للفيديوني ووزاالمد

ية تكبيره على توافر إمكانتمقاطع الفيديو قابلة للتكبير عدا فيديو بوزارة االستثمار لم 
 وقععدا فيديو تم تحميله على مفي التحميل  اتأخذ وقتً  وجميعها لم ،الرغم من جودته

ع الدراسة بمواقالفيديوهات جميع وكانت  ،في التحميل اوزارة التعليم العالي أخذ وقتً 
 . اذات جودة عالية عدا فيديو في وزارة الشباب والرياضة لم يكن واضحً التحليلية 
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ثم  ،سيةفي الصفحة الرئيوزارة التعليم العالي لم يظهر سوى فيديو واحد وفي 
 عناصر إضافة قناة للتعليم العالي كأحد، وبعد ن في الصفحة الرئيسيةران آخاأضيف اثن

 .يديومقاطع فقط في ألبوم الف ةحذفها واالحتفاظ بست ثمشريط التبويب الرئيسي 
 ،في وزارة الشباب والرياضةالذكر وجود فيديو دون صوت تماًما ويجدر 

ولكن ليس جميع مقاطع الفيديو محملة في الصفحة  ،وظهرت أربعة مقاطع للفيديو
ي ولكن الفيديو الرئيسي في الصفحة الرئيسية يظهر ف ،الداخلية الخاصة بالفيديوهات

 استخدامه كأسلوب للربط بين صفحاتتم و  كل صفحة من الصفحات الداخلية للموقع
وزارة االستثمار فال يوجد سوى فيديو واحد غير أما في ،  الموقع بجانب لون األرضية

 .ولكن جودته عالية ،لتكبيرقابل ل
  :الرسوم المتحركة (4

 ،مجموعة من الرسوم تعرض بعضها خلف بعض لتعطي إيحاء بالحركة
حركة  والرسوم المتحركة هي أسلوب عمل ،المستخدم يشعر بالحياة في الموقعوتجعل 

 الصور المختلفة التي تمر بسرعة فائقة خادعةخادعة عن طريق استعراض سلسلة من 
هذا يعتمد و  ،وذلك برؤية الصور المتحركة ،للعين عن طريق ما يسمى بالخداع البصري 

من الثانية بعد زوال الصورة  10/1نظرية بقاء الرؤية على شبكية العين لمدة  على
د عن حركة واالبتعابضرورة اختيار الموقع المناسب للرسوم المت وينصح الخبراء .الفعلية

لدى الفرد ويجعله ال يتابع القراءة  مجال الرؤية فييؤثر  ألن ذلك ؛منتصف الصفحة
فالرسوم المتحركة تجبر المستخدم على  ،إلحساسه بالحركة نتيجة ؛المستمرة للنص

عدم  كشفت الدراسة التحليلية عنو   )40(.تتضمنه من حركة اإلحساس بها نتيجة لما
  .التعليم العالي والنقل الرسوم المتحركة يوزارات يقعاستخدام كل من مو 

 ،وزارة الشباب والرياضة الرسوم المتحركة للتعبير عن كل رياضةاستخدمت و 
 35وإجمالي عدد الرسوم  ،وهي رسوم أبيض وأسود وعليها اسم الرياضة باللون األحمر

ا في وكان موقعه ،من اليمين إلى اليساروتتحرك  ،يظهر رسم واحد في كل مرة ا،رسمً 
باللون  ظرفهناك عالمة  فكانأما وزارة االستثمار  .أسفل منتصف الصفحة الرئيسية

، وتظهر عند الضغط عليها صورة الرئيس السيسي ألخضر تظهر عند فتح الموقعا
ا في وكان موقعه ،الرمادياللون إلى ويتغير لون الرسم  ،ومصاحبة لها رسالة مكتوبة

  .على الموقع في اليمينأ 
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الوسائط المتعددة سواء رسوم متحركة أو صور متحركة  ويجدر بالذكر أن هذه 
اوت على الرغم من تف ،وهو كبر حجم الملفات ،عيب مشترك اأو فيديو جميعها يجمعه

ولذا البد من مراعاة حجم الملف حتى ال يؤدي ذلك  ؛ن أنواعهاحجمها بين كل نوع م
 )41). ى زيادة تحميل الموقع اإللكترونيإل

  Navigation :اإلبحار
إن عملية اإلبحار عبر الموقع تساعد المستخدم على سرعة الحصول على 

والذي يساعد على  ،واإلبحار المفيد من أهم مهام مصمم الموقع ،المعلومات المطلوبة
سابقة ئمة الرئيسية أو القائمة الوكيفية العودة إلى القا ،معرفة المكان الذي يتجول فيه

  .دون أن يتوه وسط قوائم ونوافذ كثيرة عبر الموقع
وكشفت الدراسة التحليلية عن أن جميع المواقع التي تم تحليلها ال يتغير بها 

خدم حيث يتوه المست ،وهو أمر يؤدي إلى تعثر اإلبحار ،لون الروابط بعد استخدامها
لنقل وعلى الرغم من ذلك تميزت وزارة ا ،تي استخدمها والتي لم يستخدمهابين الروابط ال

  .ئيسيفي شريط اإلبحار الر بشكل متتابع عناوين التي يتم اإلبحار خاللها البظهور 
برتقالي العالي يتغير لونها من الوكانت عناوين شريط األخبار في وزارة التعليم 

وعند الرجوع للصفحة الرئيسية يعود لونها إلى اللون  ،إلى األسود أثناء قراءتها فقط
  .وبالتالي لم يستطع المستخدم التفرقة بين العناوين التي قرأها والتي لم يقرأها ،األصلي

ساعد ييحدد المصمم هدف ومتطلبات الموقع لكي  ه يجب أنويجدر بالذكر أن
وأن يتعامل المصمم مع تصميم  ،يجب أن يتعرض له الوصول إلى ماالمستخدم على 

علًما  ،للمستخدم الصحيحة يوصل األخبار والمعلوماتالموقع على أنه موقع إخباري 
وال  ،فسهوتضر بالموقع ن ،بأن الروابط التشعيبية المعطلة ال توصل لصفحات صحيحة

 )42( .قعالهدف الوظيفي للمو  فيوتؤثر سلبًيا  ،توصل المستخدم للمعلومات الصحيحة
مما يعوق إبحار المستخدم في  ؛أن هناك روابط معطلةمن نتائج الدراسة التحليلية و 

  .عدا موقع وزارة الطيران المدني -عينة الدراسة  -الوزارات قع امو جميع 
ونموذج  ،منها النموذج الخطي ،اإلبحارتصميمات ويوجد مجموعة من 

 ،خلونموذج التدا ،ونموذج المصفوفة ،والنموذج المتوازي  ،والنموذج الشبكي ،الشجرة
 )43( .ونموذج اإلسهاب المكاني

وتوصلت الدراسة التحليلية إلى أن مواقع وزارات الطيران المدني والنقل 
 بينما كان موقع وزارة ،وهو نموذج التداخل ،واالستثمار تشترك في نموذج اإلبحار
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هناك و  ،لرياضة نموذج اإلبحار المتوازي ، والشباب واالخطيالتعليم العالي النموذج 
فعلى سبيل المثال شعار وزارة النقل  ،شيءمجموعة من الروابط التي ال تؤدي إلى 

ان من كو  ،الذي في يسار الموقع عند الضغط عليه يؤدي لنفس الصفحة الرئيسية
 ق االتصال بها علىأو طر  ،أو خريطة الوزارة ،األفضل أن يتم ربطه بعنوان الوزارة

 Holding company for constructionبعنوان ) اهناك رابطً كما أن  ،سبيل المثال
and development)  عند الضغط عليه يؤدي إلى أعلى في أسفل موقع االستثمار

وكان من األفضل استخدام عالمة  ،رغم أنه ليس له عالقة بذلك ،الصفحة الرئيسية
  .للصعود إلى أعلى الصفحة

 ،تم تكرارها دون الحاجة إلى ذلك في وزارة التعليم العاليأخرى روابط يوجد و 
وزارة  م تفعيلها في موقعأكثر من مرة على الرغم من عد "اللغة العربية"تكرار كلمة مثل 

وي الخاصة بقناة وزارة التعليم العالي ال تحتالداخلية  أن الصفحات، كما العاليالتعليم 
  .وهو أمر سيئ في التصميم ،على عالمة للرجوع للصفحة الرئيسية

 ،أن المواقع الخاصة بوزارات الطيران المدنيوكشفت الدراسة التحليلية عن 
 ،العربية بلغات أخرى سوى اللغة أو التصفح والشباب والرياضة ال تتيح اإلبحار ،والنقل

تثناء موقع باس ،وال يتيح موقع وزارة االستثمار التصفح بلغات أخرى سوى اإلنجليزية
باإلضافة إلى  ،وزارة التعليم العالي فقد أتاح التصفح باللغتين اإلنجليزية والفرنسية

اللغة  حدثظهر علم الدولة التي تتيمن خالل عالمتين عند الوقوف عليهما  ،العربية
 .رنساأو الفرنسية فيظهر علم ف ،سواء اإلنجليزية فيظهر علم بريطانيا ،بشكل دائري 

السبب في عدم وجود تعددية في إمكانية  إلى أنالدراسة الميدانية  توصلتوقد 
التصفح بلغات أخرى نتيجة عدم توافر فريق عمل يقوم بالترجمة من العربية إلى اللغات 

، وقد اعتمدت وزارة هاؤ ي المواقع الجديد المزمع إنشاتفادي ذلك ف وجار   ،األخرى 
ولكن  ،االستثمار على اللغة اإلنجليزية ألن جمهورها األساسي هو الجمهور األجنبي

  .من المزمع إضافة لغات أخرى كالعربية والصينية والفرنسية في الموقع الجديد
  :أسس التصميم

اهتمام المواقع عينة الدراسة بتطبيق أسس كشفت الدراسة التحليلية عن عدم 
ليه وهو ما أكدت ع ،وهو ما يؤدي إلى سوء التصميم ،التصميم بشكل دقيق أو مهني

تؤثر عناصر التصميم األساسي وأسس ف( Chun- Cheng Hsu.2011دراسة )
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ي حيث اتسمت المواقع التي تم تحليلها ف ،يم على الصفحة الرئيسية للموقعالتصم
 .إلهمال فيما يتعلق بأسس التصميمدراسته با

  :الوحدة (1
اصة خ ،من الضروري أن تكون أجزاء الموقع متسقة كلية مع بعضها البعض

ألن  ؛زال يتحرك عبر نفس الموقع حتى يشعر المستخدم أنه ما ،عند التحرك داخله
 وعلى سبيل المثال عند .تصميمه له شكل مميز وهوية مميزة له عن باقي المواقع

استخدام اللون األخضر في أرضية الموقع وتكرار استخدامه عند اإلبحار داخل الموقع 
ألرضية وال يشترط هنا أن تكون ا ،يشعر المستخدم بالوحدة بين صفحات الموقع ،نفسه
 .ولكن قد تكون األرضية بيضاء اللون وتحقق نفس الغرض ،ملونة

ألن  ؛اختيارها بشكل صحيح في تناسق أجزاء الموقعتساهم التيبوغرافيا عند و 
عرض المعلومات بوضوح وإبراز األجزاء المهمة في النص واالحتفاظ بنفس التأثيرات 

حساس تعطي الوحدة اإلو  )44(.الخاصة بالنص يؤدي إلى تحقيق الوحدة عبر الموقع
ياء فالصور والنصوص التي بينها أش ،باالنسجام من خالل تنظيمها لعناصر التصميم

، فاللون يستطيع أن يخلق وحدة بصرية بين بالمعنى الواحد امشتركة تعطي إحساسً 
وذلك من خالل تكرار أحد األلوان أو بعض درجاتها عبر  ،الموضوعات المختلفة

ي الفرعو  أو استخدام درجات لونية متقاربة في المتن والعنوان الرئيسي ،متاحةالمساحة ال
قيق ، ويمكن تحانسيابية من درجة لونية إلى أخرى يؤدي إلى انتقال البصر بصورة 

ا من خالل استخدام نفس عائلة الحرف في كتابة المتن والعناوين وتعليقات الوحدة أيًض 
 .)45(الصور 

الحفاظ على وحدة الموقع في الصفحة  ومن ضمن العوامل التي تساعد في
ها والعناصر التيبوغرافية وطريقة كتابتها من خالل تكرار شكلالرئيسية استخدام األلوان 

لك كذويمكن أيًضا تحقيق الوحدة و  ،وهو ما يؤدي إلى صفحات فعالة ،في الموقع
 ؛ارحةوليست الش ،اإليقاع من خالل مجموعة من الروابط القصيرة والمباشرة والمختصرة

ول الحص نهمين لكي يمكاة المستخدمين المشغولألنه يجب على مصمم الموقع مراع
وأيًضا التعامل مع المستخدمين على أنهم ليس  ،ما يبحثون عنهععلى إجابة سريعة 

  :عينة الدراسة كما يليوتحققت الوحدة في المواقع  )46( .لديهم خبرة بهذا الموقع
  :وزارة الطيران المدني
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 وحدة جميع العناوين من حيث الطرز والحجم واللون وشكل الخط.  -
عناوين وال ،الرئيسية من حيث شكلها وحجمها ونوعها الوحدة في جميع الصور -

 .ذات اللون األبيض بنفس الحجم والشكل المكتوبة عليها
  .الوحدة في شكل وحجم ولون النصوص في الموقع مع التنويع في الطرز -
  .جميع المستطيالت في يسار الموقع تأخذ نفس الشكل والحجم -
  .في الموقع وأرضيتها كانا موًحداتبويب العناوين  -
 ،وهو اللون اللبني بدرجاته ،لون أرضية الموقع ككل أدت إلى وحدة الموقع -

  .مما ساعد على انتقال عين المستخدم بشكل تدريجي عبر الموقع
  .استخدم الصورة الرئيسية في أرضية الموقع -
  .ي اتجاهاتهاع فاستخدام نفس األيقونة والتي تعبر عن طائرة بيضاء مع التنوي -
مما أدى إلى كسر  ،كسر الوحدة عند إحاطة النص بإطار منفصل عن العنوان -

 .الوحدة بين النص والعنوان
كسر الوحدة بين األلوان المستخدمة في الصفحة الرئيسية للموقع والصفحات  -

فكان من األفضل استخدام نفس األلوان حتى يتبين للمستخدم أنه  ،الداخلية
ولكنه عوض ذلك بظهور رأس الصفحة  ،داخل نفس الموقع زال يبحر ما

 .عدا شريط األخبار المتحرك في كل صفحة داخلية
  :وزارة النقل

  .تحققت في توحيد شكل خط العناوين مع التنويع في شكلين فقط -
وكذلك  ،الوحدة في استخدام اللون األبيض في أرضية الموقع ككل -

 الصفحات الداخلية للموقع.
  .وحجم وشكل العناوين في شريط التبويب الرئيسي توحيد لون  -
رغم أن المصمم وضعها على  ،عدا صورة ديكوبيه، توحيد شكل الصور -

  .وتأخذ أيًضا شكل المستطيل ،أرضية بيضاء
  .توحيد لون وحجم وشكل خط نصوص األخبار -
 ،شكل الخط ولون العناوين الرئيسية الزرقاء وأرضيتها الرمادية الوحدة في -

وكان  ،وتوحيد شكل وكثافة ولون الفاصل بينها وبين الصور المتحركة
 .ء إما بتغييير لون األرضية أو استخدام الفاصلاكتفمن األفضل اال
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  :وزارة الستثمار
ية أو سواء الرئيس ،وهو اللون األبيض ،توحيد لون األرضية في الموقع ككل -

  .الداخلية
  .والتنوع في الحجم والكثافة ،استخدام شكلين من الخطوط -
الوحدة من خالل األلوان المستخدمة في كتابة النصوص والروابط أو العناوين  -

  .والتي تتنوع ما بين اللون األبيض واألسود
ة كل في بدايالتي والمكان من حيث اللون والحجم  األيقوناتالوحدة في شكل  -

  .قسم من أقسام الموقع
و أ ،كانت ديكوبيهمن الصور المتحركة سواء الوحدة في شكل كل مجموعة  -

  .صور فوتوغرافية عادية
  :وزارة التعليم العالي

 .الصفحة الرئيسيةفي تحققت من خالل الصورة في أرضية الموقع  -
ستخدم وهو نفس اللون الم ،استخدام نفس اللون األبيض في أرضية الموقع ككل -

  .في الصفحات الداخلية
نوع في تم وأرضية العناوين الفرعية والرئيسية مع الالوحدة في شكل ولون وحج -

 . فةالكثا
 ، حيث لون األرضية رماديالوحدة من خالل أرضيات شريط اإلبحار الثانوي  -

  .والعنوان باللون األبيض
 .الوحدة من خالل توحيد شكل ولون وحجم األيقونات الخاصة بالتبويب الثانوي  -
 . روابط التشعيبيةتم كسر الوحدة من خالل تغيير ألوان ال -
  .هاتالفيديو  الوحدة من خالل عدم توحيد نهاياتكسر  -
كسر الوحدة من خالل عدم توحيد بدايات السطور في أحد األخبار المنشورة،  -

 .والتغيير في لون النص وتكرار نفس العنوان في بداية الخبر بلون أحمر
اتساع  الرئيسي عنكسر الوحدة من خالل االختالف بين اتساع شريط التبويب  -

 .شريط األخبار
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  :وزارة الشباب والرياضة
تحققت من خالل توحيد لون أرضية الصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية  -

  .باللون األبيض
استخدام نفس لون أرضية العناوين الفرعية والتي تتنوع ما بين الرمادي  -

  .واألحمر
ور لرئيسية التي على الصاالوحدة في لون العنوان وشكل الخط في العناوين  -

 . المتحركة
فجميعها من اليمين إلى اليسار عدا  ،التوحيد في حركة العناصر المتحركة -

  .العكسبشريط األخبار فهو 
وال في عبر التجوذيل الموقع الوحدة من خالل ظهور شريط التبويب الرئيسي  -

 الصفحات يعمل على ربطوهو ما  ،سواء أعالها أو أسفلها ،نفس الصفحة
فس زال يتجول داخل ن ويوحي للمستخدم أنه ما ،الداخلية بالصفحة الرئيسية

  .الموقع
  .وكذلك في حجمه ،بين شكلينالوحدة من خالل شكل الخط مع التنويع  -
ابتة ثالسواء المتحركة أو  ،الوحدة من خالل استخدام نفس شكل وحجم الصور -

  .في كل مجموعة
 .حيد بدايات الصور المصاحبة للخبركسر الوحدة من خالل عدم تو  -
  :الحركة (2

ؤدي إلى نظام خاص من الحركات اإلدراكية بحيث ي" :تعرف الحركة بأنها
افظ إيجاد توزيع عناصر البناء بشكل يحوتعرف أيضا بأنها " ،"خلق دائرة متكاملة مغلقة

ناك همع مراعاة أال تكون  ،تصميمعلى استمرار حركة عين القارئ في نطاق حيز ال
 : )48( خصائص وللحركة ثالث )47(.ثغرات تسمح للعين بالهروب من الصفحة"

o على من أ أو  ،العنصرحسب اتجاه  ،من اليمين إلى اليسار أو العكس :التجاه
  .من األمام إلى الخلف أو العكسأو  ،إلى أسفل أو العكس

o ومن عنوان موضوع إلى  ،سريعة عند االنتقال من صورة إلى أخرى  :المعدل
أو  ،ومن عمود إلى آخر ،سطر إلى آخر متوسطة عند االنتقال منأو آخر. 
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 ىحدإومن  ،، ومن كلمة إلى أخرى عند االنتقال من حرف إلى آخر بطيئة
  .تفصيالت الصورة إلى غيرها من تفصيالت نفس الصورة

o ل أكثر بشكعلى عنصر أو عند تحريك العين  احركة مرسومة طولي   :النوع
م من اليمين إلى اليسار ث تشبه حركة بندول الساعةأو حركة بندولية  ،أفقي

 حركة دائرية عندما ترتب العناصر بشكل دائري. أو  ،اليمين
 ،نجليزيةالقراءة عبر الحاسب اآللي تأخذ االتجاه من اليسار إلى اليمين في اللغة اإلو 

 ،وفًقا للمسار الطبيعي لحركة العينوذلك  ،ومن أعلى إلى أسفل كما في المطبوعات
وبناء  ،ووفًقا للتصميم النموذجي البد أن يتسم بناء الموقع بالتفاعلية واستمرار التفاعلية

تحققت الحركة في المواقع عينة و )49(. ترتيب األوامر عبر الموقع على ذلك يتم
  :الدراسة من خالل

  :وزارة الطيران المدني
  .المتحركة وفي شريط األخبار المتحركتحققت في الصور  -
 .اإلعالن على يمين ويسار الموقع به حركة -
حيث ينتهي حرف الياء بصورة عبارة عن علم  ،الحركة في اسم الوزارة وشعارها -

وهنا حركة الطائرة خاطئة ألن الطائرة تتجه خارج  ،مصر وجانبها شكل الطائرة
حتى ال تخرج عين  وكان من األفضل أن يغير المصمم مكان الشعار ،الموقع

 ، في اتجاه الرسم المصاحب للتاريخنفسه الحال  هوو ،  المستخدم خارج الموقع
 .ارئ خارج الموقعيوجه عين الق حيث في إحدى الصور المصاحبة لألخبارو 

  .الحركة من اليمين إلى اليسار في شريط األخبار المتحرك -
د ث يتغير اتجاهها عنفي األيقونات التي تعبر عن شكل الطائرة حيالحركة  -

 .الضغط عليها
  .في النص والعناوينالحركة من اليمين إلى اليسار  -
حيث تم وضع العناصر فوق بعضها البعض بشكل  ،االحركة المرسومة طولي   -

  .رأسي
 ،لى اليمينإومن اليسار  ،التنوع في حركة الصور المتحركة من اليمين إلى اليسار -

 ألنه يكسر ؛وعلى الرغم من ذلك فهو أمر غير مقبول من وجهة نظر الباحثة
  .ويشتت المستخدم ،الوحدة
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رقيم والتوالتي تأخذ شكل الدوائر  ،الحركة في عالمات موقع الصور المتحركة -
 باإلضافة إلى ظهور ،كتفاء بإحداهماوكان من األفضل اال ،باللغة اإلنجليزية

ر وهو أم ،باللون األزرق  Prev , Nextأسهم بيضاء ورمادية األرضية وعليها 
 .لكتابة ذلك هي وال يوجد داع  بد

لعنوان عن استخدام افي االتجاه العكسي تتحرك  في أيقونة لطائرة حيث الحركة -
 .المجاور لها

 :وزارة النقل
  .وهي حركة من اليمين إلى اليسار ،في عنوان شريط األخبارالحركة البطيئة  -
ر ن اليمين إلى اليساحيث تتحرك عين المستخدم م ،توحيد بدايات السطور -

 .لقراءة النص
 حيث تم وضع العناصر المكونة ،من ألعلى إلى أسفلا الحركة المرسومة طولي   -

  .للموقع فوق بعضها البعض
أقصى  والصور المتحركة فيحيث يبدأ الموقع بشعار الوزارة  ،الحركة البندولية -

ة كبيرة في صور ثم  ،يمين الموقع ثم تكرار الشعار بحجم كبير في يسار الموقع
  .أقصى يمين الموقع في األسفل

  .المتحركةعلى الصور الحركة من األمام إلى الخلف حيث يقع العنوان  -
هي عبارة ف ،الرئيسية الحركة في العالمات التي توضح موقع الصورة المتحركة -

في أقصى يمين الصور المتحركة تتنوع ألوانها ما  مربعات رمادية ةعن ثالث
 أما الصور المتحركة التي ،بين األزرق واألسود حسب موقع الصورة المتحركة

 ،في أسفل الموقع فكانت عالمتها دائرية تتنوع ألوانها ما بين األبيض واألزرق 
هم هذا باإلضافة إلى األس ،المنتصفوهذه العالمات موقعها أسفل الصور في 

 .في يمين ويسار الصور
  :ثمارتوزارة الس

 .الحركة من خالل الحروف االستهاللية المصاحبة ألحد الصور المتحركة -
 حيث ينظر األشخاص في الصور ،الحركة الخاطئة في اتجاه الصور المتحركة -

  .مما يؤدي إلى خروج عين المستخدم لخارج الموقع ؛خارج الموقع
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من حركة المتالحركة في الصور الديكوبيه المتحركة أو الصور الفوتوغرافية  -
حركة ك كذلو  ،أعلى ىوالعناوين المصاحبة لها من أسفل إل ،اليسار إلى اليمين

  .شريط األخبار من أسفل ألعلى
تطيل ملون من اليسار إلى مسالحركة في األسهم التي تظهر في نهاية كل  -

 .اليمين
  .الحركة في عالمة الظرف المتحركة -
 بصور كبيرة متحركة في أعلى الموقع فيالحركة البندولية حيث يبدأ الموقع  -

  .ثم فيديو في يمين الموقع ،صورة متحركة في يسار الموقعثم  ،المنتصف
  .وقعهاتوضح مالحركة في عالمة الصور المتحركة في الصور الرئيسية التي  -
 ،عند الوقوف على أحد عناوين التبويب الرئيسي تظهر نافذة سوداء اللون  -

  .في أقصى اليسارأو رسوم وعليها صور 
المتراصة فوق الشخصية الحركة من اإلمام إلى الخلف في مجموعة الصور  -

 .والتي تمثل عظماء مصر ،بعضها البعض
 :تعليم العاليوزارة ال
كل مجموعة من الصور باإلضافة إلى الرسوم الصور المتحركة في  -

  .في شريط األخباروحركة من اليسار إلى اليمين  ،المتحركة
عناصر أو أجزاء الحركة من خالل ترك مساحات بياض متساوية بين  -

  .الموقع
  .الحركة من خالل ترك مساحة فراغ بين عناوين شريط األخبار -
إلى  نحركة العين من اليمي توحيد بدايات سطور األخبار مما يضمن ضمان -

 .اليسار
حيث يأخذ اسم الوزارة باللغة اإلنجليزية  ،المرئي للوزارة الحركة في الشعار -

 . الشكل النصف دائري 
  .الحركة في شريط أحدث األخبار المتحرك من أسفل ألعلى -

 :وزارة الشباب والرياضة
ر وحركة شريط األخبا ،حركة الصور والرسوم المتحركة واأليقونات المتحركة -

  .من اليسار إلى اليمين
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البندولية عبر الموقع حيث الصورة الرئيسية المتحركة في اليمين ثم الحركة  -
طة ثم الصورة المتوس ،العناوين المضيئة باللون األحمر واألسود في اليسار

ي فثم مجموعة من العناوين الثانوية التي أرضيتها رمادية  ،الحجم في اليمين
ثم  ،ثم األيقونات المتحركة في اليمين ثم الرسوم المتحركة في اليسار ،سارالي

  .الصور المتحركة في اليمين مرة أخرى في أسفل الموقع
حيث  ،ا حيث توضع العناصر فوق بعضها البعضالحركة المرسومة طولي   -

ويشمل كل عمود مجموعة من  ،تقسم صفحة الموقع الرئيسية إلى ثالثة أعمدة
  .العناصر المتراصة فوق بعضها البعض

  .الحركة الدائرية في شكل األيقونات الدائرية الشكل -
يوجد بعض الصور في وزارة الشباب والرياضة اتجاهها خطأ حيث تخرج عين  -

 .القارئ خارج الموقع
  :التوازن  (3

في  التصميم عناصرإثقال جزء من الصفحة أو أكثر ب يقصد بالتوازن عدم
تبر ويع .الوقت الذي يخلو فيه جزء أو أكثر من الصفحة من هذه العناصر أو يكاد

ر ويحقق االتزان التنسيق بين عناص ،ة في عملية التصميم الفنيمهماالتزان خاصية 
 : )51(ويوجد أنواع من التوازن  )50(التصميم
o همي على وجود محور و عتمد يو  ،التوازن الشكليعرف أيًضا بي :توازن تماثلي

ة يعني أن الجهو  ا،يكون رأسي   قدو  ،ي تتوازن العناصر حول هذا المحورلك
 ا،أفقي   اًل تماثيكون أو  ،تتماثل في توزيع العناصر مع الجهة اليسرى اليمنى 

التوازن أما  ،اي  رأس اأفقي  ، أو يكون ويقصد به أن الجزء العلوي يتماثل مع السفلي
مكن وضع بمعنى ي ،توازن بين العناصر غير المتماثلةاليقصد به فالالشكلي 

 . وازن مع مجموعة من الصور الصغيرةصورة كبيرة لتت
o ويمكن ،ويعني وجود نقطة مركزية وتتوزع العناصر حولها :التوازن اإلشعاعي 

  .في التصميمأن تكون هناك أكثر من نقطة مركزية 
o في العناصر الثقيلة ليس عن طريقيتحقق عن طريق تحكم  :التزان الوهمي 

 ،محور ارتكاز وال نقطة مركزية، وإنما اإلحساس بالمساواة بين أجزاء الصفحة



المؤثرة على تصميم المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية المصريةالعوامل اإلخراجية   

 277  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

تزان في مواقع الوزارات عينة تحقق أساس ال و )52(فهو ليس له قوانين ثابتة.
  :من خالل  الدراسة

  :وزارة الطيران المدني
مصمم حيث وضع ال ،يمينه ويسارهشكلي في الموقع ما بين تحقق االتزان ال -

وقع وفي منتصف الم ،ويقابله آخر على اليسار ،على اليمين امتحركً  اإعالنً 
 ،في األعلى يوجد صور متحركة تشغل المساحة المتبقية بعد وضع اإلعالنات

 ةين وثالثعناوين في اليمحيث تتوازن ال ،توازن الشكليوفي أسفل الموقع يوجد 
  .في اليسارناوين وعمستطيالت بها صور 

االتزان بين اللون األزرق المستخدم في الصورة التي تمثل أرضية الموقع ككل  -
  .وبين العناصر الملونة باللون األزرق بدرجاته المختلفة

  :وزارة النقل
على حيث يتوازن الشريط األزرق في أ  ،شكلي بين أعلى وأسفل الموقعالتوازن ال -

صور وتتوازن ال ،رغم اختالف اتساعه ،أسفلهالموقع مع الشريط األزرق في 
المتحركة في أعلى الموقع مع الصور المتحركة في أسفل الموقع رغم اختالف 

  .حجمها
تتوازن األلوان المستخدمة في شعار الوزارة مع األلوان المستخدمة في تلوين  -

  .وهي اللون األزرق واألبيض واألسود ،العناصر بالموقع
  :وزارة الستثمار

التوازن بين لون طبيعي في الصور المستخدمة في الموقع ولون صناعي في  -
  .البرتقالياللون كاللون األخضر و  ؛العناصر الملونة بنفس األلوان

التوازن الالشكلي بين صورة متحركة في اليسار وبين صور صغيرة ثابتة في  -
ازن صور و حيث تت ،بين أعلى وأسفل الموقع وكذلك التوازن الالشكلي ،اليمين

وروابط تشعيبية أرضيتها ملونة باللون الرمادي في  متحركة في أعلى الموقع
 . أسفل الموقع
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  :وزارة التعليم العالي

التوازن الالشكلي بين أعلى يمين الموقع حيث الصور الكبيرة المتحركة وأسفل  -
  .ومعرض الفيديو ،يسار الموقع حيث صور صغيرة

حيث  ،شعار الوزارة كاللون البرتقالي ولون صناعيالتوازن بين لون طبيعي في  -
تم تلوين عناصر بنفس اللون كالعناوين وشريط األخبار وعناوين أحدث 

  .األخبار وغيرها من العناصر
  :وزارة الشباب والرياضة

ركة ن الصور المتح، حيث تتواز التوازن الالشكلي بين يمين ويسار الموقع -
العناوين ذات األرضيات الملونة والرسوم الصغيرة والثابتة في يمين الموقع مع 

  .والفيديو في يسار الموقع
ركة ن الصور المتحاز حيث تتو  ،التوازن الالشكلي بين أعلى وأسفل الموقع -

 وصور أخرى  ،الكبيرة في أعلى الموقع مع الصور المتحركة األصغر حجًما
  .صغيرة الحجم في أسفل الموقع

 لوانأوبين  شعار المجلس القومي للرياضة ن بين لون طبيعي فياز التو  -
  .واألبيض واألسود ،األحمر :وهي األلوان ،العناصر بالموقع بنفس األلوان

  :اإليقاع (4
 وتحقق اإليقاع من خالل تكرار العناصر،  تكرار عناصر التصميميعتمد اإليقاع على 

 :في مواقع الوزارات التالية
  :وزارة الطيران المدني 

  .نية المتساوية بين كل صورة وأخرى والفترة الزم ،حركتهاالصور في  -
 .عناوين شريط األخبار -
استخدام العنوان الذي يقع على كل صورة متحركة بنفس اللون واألرضية وحجم  -

  .وشكل الخط
شكل األيقونة التي تمثل طائرة ولونها مع تغيير اتجاهها مع استخدام العناوين  -

  .المصاحبة لها
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  .اوين الفرعية ذات اللون األبيض على أرضية رماديةاستخدام العن -
  .استخدام الشريط األزرق في أعلى الصفحة الرئيسية واستخدامه في ذيلها -
سواء حول المضمون  ،شكل واللون والكثافةالاستخدام الفواصل من نفس  -

 . لرئيسي أو إحاطة صفحة الموقع ككلا
الصفحات الداخلية حيث تظهر جانب العالمة الموجودة في الشعار المرئي في  -

ولكن كان من  ،زال داخل الموقع إلعطاء المستخدم معلومة أنه ما كل عنوان
  .د أرضيات صفحات الموقع سواء الرئيسية أو الداخليةوح  األفضل أن ت

  :وزارة النقل
 . ناوينم ولون وشكل وأرضية تلك الععناوين شريط التبويب الرئيسي بنفس حج -
العناوين الفرعية التي تشير ألقسام الموقع بنفس الحجم وشكل ولون وأرضية   -

 تلك العناوين.
 عناوين األخبار الثانوية والنصوص المصاحبة لها بنفس شكل وحجم ولون  -

 . السوداءوالنصوص  الزرقاء كل من العناوينطراز و 
  .لهاشكعالمات موقع الصورة المتحركة في أعلى وأسفل الموقع مع تغيير  -
  .زارة ثالث مرات مع اختالف الحجم وهو ما يحقق اإليقاعشعار الو  -
  .شكل وحجم وموقع الصور المصاحبة لألخبار -
ة مما يحقق الحرك ظهور التعليق على الصور المتحركة عند الوقوف عليها -

  .واإليقاع في وقت واحد
وع في لونها ن، والتواللون الفواصل بين األخبار بنفس الشكل والحجم والكثافة  -

 .وهو ما يحقق اإليقاع التبادلي ما بين األزرق واألسود،
 :وزارة الستثمار

  .شكل األسهم في المستطيالت الملونة بنفس الشكل واللون والحجم والموقع -
 .األيقونات بنفس اللون األبيض والحجم -
  .والفترة الزمنية بين ظهور كل صورة وأخرى الصور المتحركة  -
  .الروابط التشعيبيةلون وشكل خط  -
  .لون وشكل وأرضية العناوين -
  .استخدام األلوان األخضر واألبيض واألزرق في العناصر المختلفة -
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ظهور العنوان بنفس اللون واألرضية السوداء وشكل وحجم الخط، واألرضية  -
 الخاصة بتاريخ الخبر الزرقاء، مما يحقق اإليقاع.

 وتبادل ،ونة المصــــــــــاحبة للعنوانملونة مع اختالف األيق ظهور مســــــــــتطيالت -
طيالت عدا تالمســــــــتطيالت الملونة مع الصــــــــور التي تأخذ نفس حجم المســــــــ

 .وتكرار الصور التي في البراويز البيضاء ،األخير أخذ اتساع المستطيلين
 :وزارة التعليم العالي

  .ظهور شكل وحجم ولون وطرز وأرضية العناوين سواء الرئيسية أو الثانوية -
  .الشعار المرئي للوزارة ثالث مرات بأحجام مختلفةظهور  -
  .عناوين اإلبحار الثانوية بنفس اللون والشكل والحجم -
شـريط األخبار الرمادي في أعلى الموقع وفي أسـفل الموقع شـريط يكتب عليه  -

  .حقوق النشر
ن شـــكل الخط والحجم واللو  بنفس في شـــريط األخبار المتحركالعناوين ظهور  -

  .مع ترك مسافة بياض موحدة بين كل عنوان وآخر بنفس السرعة
للون رمادية وعناوينها با حيث أرضـيتها ،أرضـيات شـريط اإلبحار الثانوي  لون  -

 . األبيض
  :وزارة الشباب والرياضية

  .شعار الجمهورية بين كل عنوان وآخر في شريط األخبار -
  .شكل األيقونات الدائرية المتحركة -
  .المتوسطة والصغيرة والضئيلةنفس حجم الصور سواء  -
  .الفيديوهات األربعة وعناوينها فوق بعضها البعض بشكل تبادلي -
 .لون أرضيات العناوين الرئيسية والفرعية والثانوية -
  .لون وشكل وحجم وكثافة عناوين شريط التبويب الرئيسي -
 شـــريط التبويب في بداية الموقع وتكرار شـــريطين باألحمر والرمادي في نهاية -

  .الموقع
حركة الصــــــور المتحركة من اليمين إلى اليســــــار ونفس الفترة الزمنية بين كل  -

 .صورة وأخرى 
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ونين اللو  األحمر والرمادي حركة العناوين المضـــــــــــــئية مع تبادلها بين اللونين -
  .األحمر واألسود

  .جانب كل قسم من أقسام الموقع( +)عالمة  -
ات والكثافة أعلى وأســـفل تقســـيمظهور الفواصـــل بنفس الشـــكل والحجم واللون  -

  .الموقع
  :التباين (5

 ؛لوماتالرؤية وتنسيق المعنسياب االتباين بين عناصر التصميم يساعد على 
 )53( .ألن الصفحة المكتظة وغير المتناسقة تؤدي إلى نفور المستخدم

وخاصة  ،اخلفيتهلون التصميم و راعاة أساس التباين بين ألوان عناصر بد من م الو 
ين بفي المواقع عينة الدراسة  اينبتحقق التقد و  )54(.الصور وأرضيتهافيما يتعلق بألوان 

في  سواء ،وتنوع أشكال الخطوط المستخدمة عبر الموقع ،ألوان العناصر وأرضيتها
  .حجام الصور المستخدمة عبر الموقعتحقق أيًضا في أكما  ،العناوين أو النصوص

  :البساطة (6
ض ومن ثم فاألفضل عر  ،تكون عناصر التصميم واضحةيقصد بالبساطة أن 

مراعاة و  ،المعلومات في شكل قوائم أو جداول حتى يسهل التعرف على عناصر الموقع
زدحام احتى ال يؤدي إلى  ؛ترك مساحة بياض أو فراغ كافية عند توزيع عناصر الموقع

التصميم لضمان  بد أن يتحقق مبدأ البساطة في الو  ، )55(الموقع بالعناصر أو حشده
 .)56(الشكل الجمالي للموقع اإللكتروني 

اتسمت كل مواقع عينة الدراسة بالبساطة عدا موقع وزارة الشباب وقد  
ا وقع مزدحمً يبدو المف ،حيث هناك حشد للعناصر المكونة لموقعها اإللكتروني ،والرياضة

حيث استخدم  ،وخاصة أحجام الصور ،ة مع وجود عناصر مختلفة األحجامخاص
وكان من األفضل عدم استخدامها  ،ضئيلة الحجم وغير واضحة االمصمم صورً 

كثيرة  وهناك عناصر أخرى  ،كبر حجًمااألويستكفي بالعنوان كرابط أو يستخدم الصور 
فق مع دراسة وهو ما يت، متحركة مما يشتت المستخدم ويرهق عينه نتيجة كثرة التفاصيل

(Fatih Kurtcu.2012  التي أكدت على أن الشكل المرئي المزدحم للموقع والحركة )
  .في المواقع أمر يزعج المستخدم المستمرة
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  :نتائج المقابالت المقننة
عن تصميم المواقع اإللكترونية في الوزارات  (57)كشفت نتائج المقابالت مع المسئولين 

 ،بسياسات تلك الوزاراتوأوجه قصور  عن مجموعة من نقاط الضعف -عينة الدراسة  -
  :تبرز من خالل المحاور التالية

  :المسئول عن تصميم الموقع اإللكتروني للوزارة :أولا 
كشفت الدراسة الميدانية عن أن وزارتي التعليم العالي ووزارة النقل لجئتا إلى شركات 

فوزارة التعليم العالي اعتمدت على شركة  ،خاصة في تصميم الموقع اإللكتروني لها
التحديث الدعم الفني ب ، ويقوم مهندسو)مسك( وال يوجد تعاقد معها للتحديث أو الصيانة

الت وبعد الموافقة على التعدي ،ويتم عرضه على اإلدارة العليا ،ولكن بشكل اجتهادي
د تعاقد وال يوج يد(أما وزارة النقل فقد اعتمدت على شركة )آس ،يتم رفعها على الويب

خاصة أن المفوضية األوربية هي التي دعمت مشروع إنشاء الموقع  ،معها للمتابعة
، أما باقي الوزارات والتي تتمثل في وزارة االستثمار ووزارة الطيران اإللكتروني للوزارة

المدني ووزارة الشباب والرياضة، فاعتمدت على إدارة وحدة نظم المعلومات بها في 
الموقع اإللكتروني الخاص بكل وزارة بشكل كلي من بداية إنشائه وحتى رفعه  تصميم

 على الويب وتحديثه. 
 ثانياا: خبرة المصممين وحصولهم على دورات تدريبية: 

في وزارتي التعليم العالي والنقل لديهم خبرة باالجتهاد، أما باقي الوزارات فلديهم 
خبرة كبيرة في هذا المجال، فعدد المسئولين عن تصميم الموقع بوزارة التعليم العالي 

، ولديهما خبرة بالممارسة واالجتهاد، وقد حصال على دورات تدريبية منذ  اثنان فقط
قديم على دورات تدريبية أخرى، ومن المنتظر التعاقد مع جهات فترة طويلة، وجار  الت

 للتدريب.
احد شخص و أما وزارة النقل فالمسئول بها عن تصميم الموقع اإللكتروني  

، ولم يحصل على دورة تدريبية واحدة، وخبرته محدودة في المجال، وقد تم تدريب فقط
ممت الموقع، ولكن ال يوجد مجموعة من الموظفين بالوزارة من قبل الشركة التي ص

)فاضطر إلى الرجوع ألي شخص من شخص واحد من المتدربين يعمل في المجال 
المتدريبن للسؤال عن كيفية إدراج أو استبدال صورة أو غيرها من األمور المتعلقة 

  بالتحديث، والتعلم منهم وتعديل الموقع بشكل اجتهادي(.
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ولديهم خبرات تصل إلى عشر  ،فقط ثالثةوزارة االستثمار فعددهم أما في  
وحصلوا على دورات تدريبية سواء على حسابهم الشخصي أو  ،سنوات في هذا المجال

 .باعدةولكن على فترات مت ،من خالل ترشيح الوزارة لهم للحصول على دورات تدريبية
 ا،موظفً  11بوزارة الطيران المدني  ن في اإلدارة العامة لنظم المعلوماتيالعاملوعدد 
سواء الشكل أو التحديث أو  ،هم المسئولون عن تصميم الموقعثالثة فقط  ولكن

Database  غيرها و أما باقي الموظفين فهم المسئولون عن البنية التحتية والكابالت
وعلى الرغم من ذلك فالمسئولون عن تصميم الموقع لديهم خبرة ال  ،من األمور الفنية

 وقد ،على ماجستير من األكاديمية البحرية وأحدهم حاصل ،تقل عن خمس سنوات
  .لسوء اإلدارة( )ولكنها توقفتحصلوا على دورات تدريبية في هذا المجال 

لديهم  رادأف ةخمسعدد المسئولين عن تصميم الموقع بوزارة الشباب والرياضة و 
ي هناك مشكلة ف ا كان)وقديما ويتم العمل بأسلوب العمل الجماعي  ،خبرة في المجال

 ا نحصل على تدريب(.وحالي   ،ولكن تم تجنبها مع المدير الجديد ،التدريب
  :تخصص القائمين على المواقع اإللكترونية بالوزارات :ثالثاا

 ،تخصصات القائمين على الموقع اإللكتروني تتنوع في الوزارات عينة الدراسة
هندسة حاسبات  علىبهما يقتصر التخصص والطيران المدني التعليم العالي  وزارتيففي 

نون وف ،حاسبات ومعلومات :وزارة االستثمارفي و  ،وهندسة االتصاالتإلكترونية 
ما وزارة أ ،وتخصص المسئول عن تصميم الموقع بوزارة النقل كان اإلعالم .تطبيقية

مات فيشمل حاسبات ومعلو  ؛الشباب والرياضة فيتنوع التخصص بها إلى حد كبير
ولكن يتم تعويض ذلك بالدورات التدريبية مع كبرى )، وتربية رياضيةة وآداب وتجار 

خاصة أن العمل يتميز بالتعاون المشترك بين كل  ،الشركات في مجال البرمجة
 .(مين عند تصميم الموقع أو تعديلهالمصم

ن مالبعيد عن مجال البرمجة  الباحثة أنه ال يمكن تعويض التخصصوترى 
وهو  ،دريبيةبالدورات التوتطويرها لوجود أساسيات ضرورية يتم تكملتها  ؛خالل التدريب

 . الوزارة من وجهة نظر الباحثةمن قصور 
  :مساحة الحرية :رابعاا

تتوافر كن ول ،ال تتوافر أي مساحة من الحرية في تصميم الموقع في وزارة النقل  
وقد وصل  ،التعليم العاليمساحة كبيرة من الحرية في تعديل تصميم الموقع في وزارة 

 .الموقع من أي مكان خارج الوزارة األمر إلى إمكانية تعديل
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 ،وطةحرية مشر اتفقت وزارات االستثمار والطيران المدني والشباب على وجود )وقد  
ى يوجد قيود إلولكن  ،حيث يتاح تعديل عناصر الصفحة ألي شخص من المصممين

الرجوع إلى القيادات العليا أو مكتب الوزير  بد من حيث ل ،حد ما في بعض األمور
نها ولكن ن عبعض العناصر في التصميم غير راضيويوجد  ،للموافقة على التعديالت

 .(ألن اإلدارات العليا تفرض ذلك علينا ؛يتم تنفيذها
يتم التعامل مع المصمم على أنه وعلى حد تعبير مصممي وزارة االستثمار )

ينا أو يفرض عل ،بألوان أخرى  تغيير األلوان المستخدمة"نقاش" حين يفرض علينا 
اخلية وهو فحات الدتخصيص مساحة للفيديو في الصفحة الرئيسية وتكراره في الص

 (.أمر غير منطقي
ا   :اإلمكانيات المادية :خامسا

لالزمة سواء ا ،أكد مدير الموقع بوزارة النقل على عدم توافر اإلمكانيات المادية
الكابالت  أوتغيير ،للمتابعة مع الشركة الخاصة التي قامت بالتصميم في وزارة النقل

ن و كد القائمأف -عينة الدراسة  -أما باقي الوزارات  ،والوصالت الخاصة بالبنية التحتية
ر يتوقف األم ولكن ،على توافر اإلمكانيات المادية إلى حد ماعلى تصميم مواقعها 

هي غير ف بالحوافز المادية للقائمين عليهاخاصة ، وهناك مشكلة انية كل سنةعلى ميز 
 .تصميم الموقع فيوهو ما يؤثر  ،مرضية لهم

ا   :معوقات العمل التي تواجه القائمين على تصميم الموقع الوزاري  :سادسا
 على أن قلة فريق العمل القائم على تصميم -عينة الدراسة  -اتفقت الوزارات 

ة أنه خاص ،في العمل عليهم ا، حيث يشكل ضغطً الموقع وتحديثه من أهم المعوقات
بين ، وتساعة 24 خاللوالتحديث في الموقع  من الممكن أن ي طلب منهم التعديالت

على سبيل ف ،أن لكل وزارة معوقات في العمل وفًقا لطبيعتهامن خالل الدراسة الميدانية 
 ،المثال في وزارة التعليم العالي يشكل ضيق الوقت المخصص للتحديث مشكلة كبيرة

وتضطر  ،ألنها تأتي من المركز اإلعالمي ؛والبيانات التي يتم رفعها بها أخطاء إمالئية
ة وفي حال ،لضيق الوقت ؛على الويب كما هي رفعهاإلى المسئولة عن التحديث 
 .وم بتعديلها فيما بعداكتشاف تلك األخطاء تق

مما  ؛اد  جوالمساحة المخصصة لشريط التبويب الرئيسي في الموقع صغيرة  
ألن  ؛تجربة شكل التصميم بالحذف أو اإلضافة بعد رفعه على الويبإلى  يضطرها
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كل ش فيمما يؤثر وأنهت مهمتها مع الوزارة  اثابتً  االشركة أعطت للوزارة تصميمً 
 .التصميم

قد أكد و  ،االستثمار والطيران المدني على وجود معوقات إدارية اوزارتواتفقت  
كنولوجيا د الوعي بالتاإلدارات العليا تفتق) أحد أعضاء فريق العمل بوزارة االستثمار أن

ألن  ؛وهو أمر غير منطقي ،ويطلب المدير إنشاء موقع خالل يوم واحد فقط ،الحديثة
حتاج إلى معلومات عن هدف الموقع توإنما  ،فقط اتصميما  تعملية إنشاء الموقع ليس

ي الوزارات باق موقع وسطهو ولكن كل هم اإلدارة العليا  ،وأهم العناصر التي يتم إبرازها
 .(ساسي للموقعبصرف النةر عن الهدف األ

اإلدارة وعدم اهتمامها سوء فهم ) بوزارة الطيران المدني على وأكد المصممون 
كما يوجد معوقات أخرى بوزارة  .(على أنه وسيلة اتصال ثانويةموقع والتعامل مع ال
 ،التواصل مع المركز اإلعالمي لتدخله في التصميم منها صعوبة ،الطيران المدني

ومعوقات تتعلق بالحصول على دورات تدريبية في أماكن معينة وشركات كبرى لقلة 
عد ساعات يهم موعدها بحيث يفرض عل ،والتوقيت المتعلق بالحصول عليها ،الميزانية

 .عليهم اضغطً  وهو ما يشكل ،العمل الرسمية
المسئول عن التصميم في وزارة النقل مشكلة في عدم وجود اتصال تواجه و  

تقرار لعدم وجود اس ؛الوزارةوأن تصميم الموقع ليس له أولوية لدى  ،مع اإلدارات العليا
ويوجد مشاكل في الخادم مما  ،لقدم الكابالت المستخدمة اإلنترنتإداري وبطء سرعة 

 .شكل الموقع فييؤثر 
أما وزارة الشباب والرياضة فمن المعوقات التي تواجههم عدم توافر أقسام  

وجود موقعين و  ،والمونتاج والتحرير لالرتقاء بالموقع بالوزارة للتصوير الفوتوغرافي
أحدهما تابع للمجلس القومي للرياضة واآلخر تابع للشباب نتيجة فصل الوزارتين من 

لة بين م)ولألسف يتم التفرقة في المعا ،وهو ما يؤدي إلى مشاكل في التصميم ،قبل
 (.التابعين لكل موقع

  :من وجهة نةر المصممينأهم المقترحات لتطوير الموقع الوزاري  :سابعاا
توصلت الدراسة الميدانية مع القائمين على تصميم الموقع إلى مجموعة من 

  :والتي يتم تلخيصها في النقاط التالية ،المقترحات لتطوير الموقع
   الموقع. وتطوير لتحديث ترك وقت كاف 
 بد من إضافة خريطة فعالة للموقع ال.  
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 ن موقع رعية ويكو إنشاء بوابة للوزارة نفسها تندرج تحتها جميع اإلدارات الف
لكن هناك و  ،يتم التعديل فيه من خالل الوزارة نفسها فقط ،فقط االوزارة واحدً 

 إجراءات إدارية ومالية كثيرة لتحقيق ذلك. 
 أن يكون هناك نسخة للموبايل حتى يظهر الموقع بشكل مناسب.  
 أن يكون هناك وسيلة فعالة للتواصل بين مصممي الموقع واإلدارات العليا، 

 االتصال بين الوزارات والهيئات فيما بينها.ليتم 
  الحصول على معلومات كافية عن الموقع وهدفه والمعلومات التي يتم عرضها

  .لمساعدتهم في اختيار الصور واأللوان وغيرها من العناصر
 زيادة فريق العمل. 
  إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية إرسال الخطابات داخل كل وزارة حتى

مكن تقييم كفاءة كل موظف والتعرف على ساعات العمل الفعلية التي يقوم ي
  .بها

 ما تهتم  األنها دائمً  ؛أن تكون القيادات العليا على وعي بالتكنولوجيا الحديثة
  .بالشكل التقليدي

 مان ص لضتقسيم الهيكل اإلداري بالوزارة كالهياكل اإلدارية بالقطاع الخا
ما  وهو ،ى ال يتوقف العمل على شخص واحد فقطحت ؛ستمراريةالجودة واال

  .يعمل على توقفه عند غيابه
 إضافة سيرة ذاتية في الروابط التشعيبية للوزير الحالي والوزراء السابقين. 
 ستاتيكي وال يعطيإن الموقع إحيث  ،إضافة مقاطع فيديو ورسوم متحركة 

  .المجال لذلك
  ةحيث يوجد أكثر من ثالث ،لوزاري ابعد حلها عبر الموقع  ى الرد على الشكاو 

  .آالف شكوى من الجمهور
 أن يكون هناك و  ،وآرائهم عند إنشاء الموقع الجديد إبداء مقترحات الجمهور

إسهامات من كافة اإلدارات المركزية في الوزارة وإبداء مقترحاتهم في بناء 
  .الموقع
  :خاتمة الدراسة

وزيادة نسبة الجمهور الذي يتعامل مع  اإلنترنت،مع االنتشار الواسع الستخدام 
المواقع اإللكترونية المختلفة؛ زاد االهتمام من قِبل الحكومة المصرية ممثلة في وزاراتها 
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فذة وأخذت بعين االعتبار هذه الوسيلة الجديدة كنا ،بتخصيص موقع إلكتروني لكل وزارة
 .للتواصل بينها وبين الجمهور المستخدم

تمدت الدراسة الحالية على تحليل العناصر التيبوغرافية ومن هذا المنطلق اع 
بهدف رصد  - عينة الدراسة -والجرافيكية والتكنولوجية بالمواقع اإللكترونية للوزارات 

والتعرف على مدى مالءمة تصميمها لطبيعة نشاط كل وزارة، وإلقاء  ،مشكالت التصميم
ج بمجموعة للخرو  ؛م تلك المواقعالضوء على المعوقات التي تواجه القائمين على تصمي

كانت عينة و  ،ع الوزارة وزيادة فاعلية تصميمهارتقاء بمواقمن المقترحات للنهوض واال
الشباب و  ،والنقل ،واالستثمار ،المواقع في الدراسة تتمثل في وزارة الطيران المدني

 والتعليم العالي.  ،والرياضة
 ،ن مهمتينإلى نتيجتي -بعد الدراسة التحليلية لعينة المواقع  -وتوصلت الباحثة 

 ،صميمهافي ت بالقصورتتمثل األولى في أن المواقع اإللكترونية محل الدراسة تتسم 
رغم اختالف العينة التحليلية، ( Fatih Kurtcu.2012وهو ما يتفق مع دراسة )

  :في النقاط التالية قصورال أوجهوتتضح 
سوى وزارتي الطيران  RSSلم تستخدم مواقع الوزارات ــ عينة الدراسة ــ خدمة  .1

واعتمدت وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة على  ،المدني والنقل
بينما وزارة االستثمار اعتمدت على أرقام الهاتف  ،مواقع التواصل االجتماعي

وهو ما يؤكد على عدم وعي  ،والبريد اإللكتروني في التواصل مع الجمهور
مية وأه ،الوزارات وسياستها بضرورة معرفة رجع الصدى الخاص بالجمهور

  .التصال المتبادل بين الوزارة والجمهور المستخدم
في نصوص وعناوين المواقع ــــ عينة الدراسة تتنوع أشكال الخطوط المستخدمة  .2

وكذلك أحجام ( 2013 .يتالة محمد زهير اليمانوهذا يتفق مع دراسة )ـــــ 
ألنها أقل من الحجم  ؛لم تكن مناسبةو  ،الخطوط المستخدمة تتسم بالتنوع

ن بالحجم المثالي يوترجع الباحثة ذلك األمر إلى عدم وعي المصمم ،المثالي
  .للخطوط

بعض األخطاء اإلمالئية في موقع وزارة الشباب  وكشفت الدراسة عن وجود .3
وهو أمر يعكس أحد صور اإلهمال الشديد في  ،والتعليم العالي ،والرياضة

حيث يرفعون على الويب  ،ون موهو ما أكد عليه المصم ،تصميم المواقع
البيانات والمعلومات المطلوب نشرها من قِبل المركز اإلعالمي أو اإلدارات 
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ول يوجد الوقت الكافي لتصحيح األخطاء اإلمالئية في حالة  ،األخرى 
  .اكتشافها

م وضعها في عناوين ت نيموفق رة الشباب والرياضة لم يكونواي وزاالمصممون ف .4
حيث كانت األسهم الخاصة بالصور المتحركة تغطي  ،على الصور المتحركة

وكان من األفضل ضبط سطر العنوان حتى  ،على بعض الكلمات في العنوان
لتكون بعيدة عن  أو تغيير مكان األسهم ،ال تغطي األسهم على كلماته

وكان مبررهم أن المركز اإلعالمي هو الذي يحرر تلك العناوين  ،العناوين
رغم إخطارهم بالعدد المثالي للكلمات ليتناسب  ،التي تتسم بطول اتساعها

 .طول العنوان مع المساحة المخصصة له
 رات النقلوزامواقع سيئة ومشدودة ب اكشفت الدراسة التحليلة عن أن هناك صورً  .5

 ،والسبب في ذلك إما سوء اختيار اتجاه الصورة ،والشباب والرياضة واالستثمار
 وهذا األمر ،أو شدها بشكل مبالغ فيه ،أو ضغطها ،غير مناسبأو شكلها 
والتي نصت "على ( 2011 .)يوسف الرفاعي أحمد فراويلة دراسة أشارت إليه

ضامين م التجريبي وضوحن في الموقع و أهم المزايا التي أعجب بها المبحوث أن
  .الصور وسهولة البحث عنها"

تبدلها ، واسيوجد بعض األخبار في وزارة التعليم العالي ال يصاحبها صورو  .6
سند وي ،وهو ما يوضح وجود قصور بتصميم الموقع ،المصمم بشعار الوزارة

إلى عدم توافر صور لكل األخبار التي تم رفعها على  ون هذا األمرمالمصم
 .ض عنها بشعار الوزارةاويستع ،الويب

لتحليلية في المواقع ا لم يكن هناك اهتمام بالعناصر التكنولوجية رغم أهميتهاو  .7
 ،فعلى سبيل المثال لم تستخدم مواقع وزارات الطيران المدني والنقل للفيديو ،

وجميع مقاطع الفيديو المستخدمة في باقي الوزارات قابلة للتكبير عدا فيديو 
ات كما أن هناك فيديوه ،واحد في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة االستثمار

د وتفسر الباحثة ذلك لعدم وجو  ،غير واضحة في موقع وزارة الشباب والرياضة
لى في ذلك األمر ع يعتمدون ف ،كوادر إعالمية متخصصة في تصوير الفيديو

 ،ةالرسوم المتحرك -عينة الدراسة  -واستخدمت جميع مواقع الوزارات  ،الهواة
ولكن بشكل غير فعال عدا وزارتي التعليم العالي والنقل فلم تستخدما أي من 

 الرسوم المتحركة. 
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يح والشباب والرياضة ال تت ،والنقل ،المواقع الخاصة بوزارات الطيران المدني .8
رة وال يتيح موقع وزا ،أو التصفح بلغات أخرى سوى اللغة العربية اإلبحار

ناة وزارة والصفحة الخاصة بق ،االستثمار التصفح بلغات أخرى سوى اإلنجليزية
و أمر سيئ وه ،التعليم العالي ال تحتوي على عالمة للرجوع للصفحة الرئيسية

ال  -نة الدراسة عي -الروابط في جميع مواقع الوزارات في التصميم، كما أن 
سط و  يتسبب في تضليل المستخدم وتشتتهمما  ،يتغير لونها بعد االستخدام

كما أن هناك روابط معطلة في جميع مواقع الوزارات عدا وزارة  ،الروابط الكثيرة
 ،أحمد كمال أحمد عبد الحافظوهو ما يتفق مع دراسة ) ،الطيران المدني

 رغم اختالف العينة التحليلية. (2008
هو ما يتفق مع و  ا،وفيما يتعلق بالتصميم فكان تصميم المواقع التحليلية ثابتً  .9

تصميم على ثبات التي أكدت "( 2013 ،تالة محمد زهير اليماني)دراسة 
ع ويجدر بالذكر أن موق ،" رغم اختالف عينة البحثالمواقع اإلخبارية السورية

إضافة وحذف  حيث يتم ،وزارة التعليم العالي اتسم تصميمه بالعشوائية واالندفاع
ق أسس عدم تطبيوتبرر الباحثة ذلك نتيجة  ،نفس األجزاء خالل فترة الدراسة

يم رغم في التصم باإلضافة إلى اإلستاتيكية ،التصميم بشكل مهني وعلمي
ا ما أكدت وهذ ،متحركة ولكنها لم تستخدم بشكل فعال وجود عناصر ديناميكية

 Euripides Vravhnos and Athanassiosعليه دراسة ) 
Jimoyiannis. 2014) الويب الجديد الذي يعتمد على القواعد  حيث

يساعد الجمهور في تلقي المعلومات بشكل  اإلنترنتالديناميكية عبر شبكة 
 أيسر. 

 ،أي شعارات لفظية - عينة الدراسة -المصممون في المواقع ولم يستخدم  .10
وكان من األفضل اختيار شعار لفظي  ،مكتفين فقط بالشعار المرئي للوزارة

  .ستراتيجي لكل وزارة من وجهة نظر الباحثةيؤكد على الهدف اإل
واجه توترجع الباحثة ذلك اإلهمال في التصميم إلى قلة خبراتهم والقيود اإلدارية التي 

ن على تصميم المواقع التحليلة إلى أن اإلدارة العليا وحيث أجمع القائم ،المصممين
شكل واختيار حجم و ،  يهم في أساليب التصميم الخاصة بالمصممينتشكل ضغطاا عل

  .ولون العناصر
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حقق الفرض الدراسة التحليلية فتتمثل في تإليها أما النتيجة الثانية التي توصلت 
على أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نشاط الوزارة ) ينصاألول الذي 

مواقع ال فقد تأثر تصميم ،(ميم الموقع اإللكتروني الخاص بهاالحكومية وتص
ضح ذلك من ويت ،التحليلية كمتغير تابع بطبيعة نشاط الوزارة كمستغير مستقل

  :خالل النقاط التالية
زارة في كل وزارة، فعلى سبيل المثال و فقد كان اختيار األلوان له سبب مقصود  .1

وان الصورة وفًقا أللن وفًقا أللوان الشعار المرئي، و الطيران المدني اختيرت األلوا
  .سماء زرقاء اللون  وهي عبارة عن ،التي في أرضية الموقع

الشعارات المرئية للمواقع التي تم تحليلها فكانت جميعها ملونة أربعة أما عن  .2
ية معبرة وكل الشعارات المرئ ،ويجمع بين النوع التيبوغرافي والجرافيكي ،ألوان

وجميعها من الحجم المتوسط عدا وزارة  ،عن هوية وزاراتها وهويتها المصرية
والشعارات  ،فحجم الشعار المرئي الخاص بهما كبير ،النقل ووزارة التعليم العالي

 ،و ما يتطلب االهتمام بهالمرئية من العناصر المهمة في تصميم الموقع وه
حيث أكدت ( Chun- Cheng Hsu.2011دراسة ) أشارت إليهوهو ما 

 تفضيالت الجمهور فيعلى أن الشعار المرئي من أهم العوامل التي تؤثر 
 .للموقع

ظهرت و  ،تغلب الصور الملونة في المواقع عينة الدراسةوفيما يتعلق بالصور  .3
ن لتحقيق التنوع خاصة أ ستثماراال بيض واألسود في موقع وزارةالصور األ

  به. األلوان المستخدمة تكثر  الموقع 
في جميع المواقع  أشكال الصور المستطيل الرأسي واألفقي يغلب علىو  .4

ألن معظم  ؛وظهر عدد قليل من الصور الدائرية والديكوبيه ،التحليلية
 الموضوعات المنشورة يصاحبها صور شخصية أو موضوعية. 

الدراسة التحليلية عن أن جميع المواقع ـــ عينة الدراسة ـــ بها صور كشفت وقد  .5
 وتنوعت أعدادها من موقع ،وهي صور كبيرة الحجم ،متحركة في أعلى الموقع

 ، وطبيعة المضمون المصاحب للصور. وزاري آلخر وفًقا لطبيعة نشاط الوزارة
كانت ة ليليوبالنسبة لإلستراتيجيات المستخدمة في تصميم المواقع التح .6

ستراتيجية التصميم المتدفقة هي المستخدمة في وزارة الطيران المدني ووزارة إ
ستراتيجية التصميم الثابت في وزارة االستثمار والشباب إو  ،التعليم العالي
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ستراتيجية المستخدمة في موقع وزارة النقل والتصميم المرن هو اإل ،والرياضة
هو القالب المستخدم في إخراج وزارة النقل والتعليم العالي  T.L.B وقالب ،

ونموذج تقسيم الصفحة إلى ثالثة أعمدة في موقع وزارة  ،والطيران المدني
  .االستثمار والشباب والرياضة

كشفت الدراسة التحليلية عن كثرة استخدام الصور من وبالنسبة لنوع الصور  .7
وترجع الباحثة ذلك إلى طبيعة  JPEGوندرة استخدام  PNGو GIFالنوع 

وهو ما يختلف مع دراسة )أحمد  ،المضمون المنشور على المواقع الوزارية
حيث تستخدم كل صحف الدراسة ( 2008 .كمال أحمد عبد الحافظ

سوى صحيفة  PNGوال تستخدم  Gif , JPEGاإللكترونية الصور من النوع 
ف العينة لختالوقد يرجع هذا  يقوناتها الصغيرة،القاهرة التي استخدمتها مع أ

 . ، وطبيعة المضمون الذي تحتويه المواقعالتحليلية في الدراستين
الطراز المنطلق من اليمين فيغلب عليها طرز النصوص والعناوين أما عن  .8

استخدم ف في وزارة االستثمارأما ، متوسط في جميع المواقع التحليليةوالطراز ال
سر وتف ،اليسار باإلضافة إلى الطرز المذكورةالطراز المنطلق من  المصممون 

  .الباحثة ذلك نتيجة اللغة اإلنجليزية التي اعتمدت عليها الوزارة في موقعها
 :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج خالل الدراسة الميدانية أهمها

 ،المصممون في وزارتي التعليم العالي والنقل لديهم خبرة باالجتهاد والتجربة .1
 وهو ما يؤكد الفرض ،لديهم خبرة كبيرة في هذا المجالفأما باقي الوزارات 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق أسس تصميم الموقع : "القائل
حيث وجدت  ،اإللكتروني للوزارات الحكومية وبين خبرة القائمين على تصميمها

عدم بلك وتفسر ذ ،الباحثة العديد من أوجه القصور في تطبيق أسس التصميم
  .وجود الخبرة الكافية أو التخصص في هذا المجال

التعليم العالي ووزارة النقل إلى شركات خاصة في تصميم الموقع  ات وزارتألجو  .2
فوزارة التعليم العالي اعتمدت على شركة )مسك( وال يوجد  ،اإللكتروني لها

لكن الدعم الفني بالتحديث و  ، ويقوم مهندسوتعاقد معها للتحديث أو الصيانة
يالت وبعد الموافقة على التعد ،ويتم عرضه على اإلدارة العليا ،بشكل اجتهادي

وال  ،أما وزارة النقل فقد اعتمدت على شركة )آسيد( ،يتم رفعها على الويب
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خاصة أن المفوضية األوربية هي التي دعمت  ،يوجد تعاقد معها للمتابعة
كتروني للوزارة، أما باقي الوزارات والتي تتمثل في مشروع إنشاء الموقع اإلل

وزارة االستثمار ووزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة، فاعتمدت على 
إدارة وحدة نظم المعلومات بها في تصميم الموقع اإللكتروني الخاص بكل 

 .ه وحتى رفعه على الويب وتحديثهئوزارة بشكل كلي من بداية إنشا
ل قلة شديدة في فريق العمل المسئو ن خالل الدراسة الميدانية أن هناك واتضح م .3

المعوقات اإلدارية من أهم الصعوبات التي تجدر اإلشارة إلى أن و  ،عن الموقع
اني حيث يع ،الحرية المشروطة في تصميم الموقعكذلك و  ،تواجه المصممين

  .المصممون من تدخل اإلدارات العليا في التصميم
 ةال تتوافر أي مساحة من الحريبالنسبة للحرية المتاحة في تصميم المواقع و  .4

 ، ولكن تتوافر مساحة كبيرة من الحرية فيفي تصميم الموقع في وزارة النقل
ة وقد وصل األمر إلى إمكاني ،تعديل تصميم الموقع في وزارة التعليم العالي

ت وزارات االستثمار بينما اتفق ،الموقع من أي مكان خارج الوزارة تعديل
 حرية مشروطة(. والطيران المدني والشباب على وجود )

 وقد كشفت الدراسة الميدانية أنه لم يحدث اجتماع بين المصممين والمبرمجين .5
في وزارتي التعليم العالي والنقل، وترجع الباحثة سبب ذلك نتيجة التعامل مع 

ران لشباب والرياضة والطيأما وزارات االستثمار وا ،شركات خاصة في التصميم
خاصة أن طبيعة العمل  ،المدني فيتم االجتماع بين المصممين والمبرمجين

 .تتطلب العمل الجماعيبتلك الوزارات 
حتى  ي العمل بين الموظفين،تتميز وزارة االستثمار بتوزيع االختصاصات ف .6

 وفي وزارة الشباب ،ال يؤثر تعديل أحد العناصر من قبل موظف على اآلخر
وهو ما  .والرياضة يتم تبادل شكل التصميم فيما بينهم قبل رفعه على الويب

من الضروري  حيث أكدت أنه(  Fatih Kurtcu.2012 (يتفق مع دراسة 
جين رافيك والمبرممن مصممي الج اأن يكون الفريق المسئول عن الموقع مكونً 

 ألسس التصميم والمعايير اليتم التصميم وفقً  ،المضمون  للمواقع ومحرري 
المرئية التي تضمن بقدر اإلمكان نجاح التصميم وتخطي القيود والمعوقات 

  .التي تواجههم في التصميم
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تعمل على تصميم مواقع  -عينة الدراسة  -جميع الوزارات ويجدر بالذكر أن  .7
 .توزارة االتصاال جديدة لتفادي بعض أوجه القصور في التصميم بمساعدة

وبعد العرض السابق ألهم النتائج التحليلية والميدانية يمكن الخروج بمجموعة من 
  :المقترحات لتطوير المواقع اإللكترونية للوزارات الحكومية

ضرورة التعامل مع المواقع اإللكترونية على أنها وسيلة مهمة من وسائل  .1
 ،ويرها القيود اإلدارية والماديةوال تقف أمام تط ،التواصل مع الجمهور العام

ومن َثم االهتمام بالجوانب الوظيفية والفنية والجمالية لتلك المواقع من خالل 
الي لتحقيق الهدف الوظيفي والجم ؛تطبيق أسس التصميم بشكل علمي ومهني

 .من المواقع اإللكترونية
  .أن يكون في الموقع خريطة لترشد المستخدم إلى ما يبحث عنه .2
ضرورة عمل استبيانات متعمقة للحصول على رأي المستخدمين في شكل  .3

  .المواقع اإللكتروني وتطويرها وفًقا لنتائج االستبيانات وتالفي أوجه الضعف
ضرورة توحيد أشكال الخطوط والتنويع بين شكلين على األكثر لتحقيق الوحدة  .4

لون من خالل الكما يمكن التنويع في إطار الشكلين  ،والتنوع في وقت واحد
  .المثالي للخطوط والكثافة والحجم وضرورة استخدم الحجم

والتأكد  ،اغوي  ضرورة االهتمام بمراجعة البيانات التي يتم نشرها على الموقع ل   .5
 من خلوها تماًما من األخطاء اإلمالئية. 

االهتمام بعناوين شريط األخبار المتحرك وتحديثه وأن تكون الفترة الزمنية  .6
  .بع األخبار مناسبةلتتا

التدقيق في اختيار الصور التي يتم عرضها على الموقع اإللكتروني من حيث  .7
جودتها ومناسبتها للمساحة المخصصة لها وقطعها واختيار شكلها ونوعها 

  .المناسب مع طبيعة المضمون 
سواء الفيديو أو الرسوم المتحركة أو الصوت  ،توظيف العناصر التكنولوجية .8

ذلك يجب  ولتحقيق ،توظيًفا فعااًل لجذب انتباه الجمهور ،ص الفائقةأو النصو 
  .إعالمية وتقنية متخصصة في هذا المجال ستعانة بكوادراال

استخدام األلوان الجذابة والمتباينة والتنوع في درجاتها لتحقيق التباين والوحدة  .9
  .والتنوع في آن واحد
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  .دامالة وأن يتغير لونها بعد االستخضرورة التأكد من أن جميع روابط اإلبحار فع .10
ضرورة االهتمام بقوالب التصميم المناسبة واألخذ في االعتبار مساحة الشاشة  .11

  .التي يستخدمها المستخدم وإنشاء إصدار خاص بالموبايل
اجتماع المبرمجين والمصممين والمحررين والمسئولين عن الجرافيك مع بعضهم  .12

  .للوصول إلى أفضل النتائج في التصميم البعض أثناء التصميم والتحديث
 ،االهتمام بتطوير وتحسين مهارات فريق العمل القائم على تصميم المواقع .13

 ،سواء البرمجة أو التصميم ،وزيادة عددهم وأن يكونوا في مجال التخصص
  .والتأكد من حصولهم على دورات تدريبية بشكل منتظم
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